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PRZEDMOWA 

W czasie idącey coraz w górę droży¬ 

zny wszelkich żywności , gospodarstwo 

wieyskie- staie się coraz ' waźnieyszym 

przedmiotem. Jeżeli kiedy, to dziś,; 

wszyscy ile możności czynnie biorą się 1 

do spekulacyi ekonomięzney, bo śmiało 

powiedzieć można, iż potrzeba, wznosi 

naywyżey sztuki i umieiętnościtey 

gdybyśmy nie paieli, pewnie żadnego ' 

budynku, żadnego odzienia, źądney 

sztuki, ani rolnictwa nie znalibyśmy. 

Potrzeba więc iest matką, i tworzyciel- 

ką wszystkiego, i ta dziś nayiawniey, 

co do wzniesienia rolnictwa w naszym 

kraiu, czuć daie się. Rolnictwo zaś i 

w powszechności gospodarstwo, dopóty 





wznieść się, i do wysokiego-stopnia do¬ 
skonałości doyść nie może, dopóki eko¬ 
nomia swoich nauczycielów, i zebra¬ 
nych towarzystw dla czynienia rozmai¬ 
tych doświadczeń, mieć nie będzie, i 
dopóki rolnictwo, w ręku ludzi tylko 
prostych, zabobonami i przesądami rzą¬ 
dzących się,zostawać będzie. Lecz iak- 
źe lud prosty od przesądów,, i zaboba- 
nów odwieść ? gdy i rządzący nim, po 
znaczney części są.temiź napoieni, lub 

* ' 

.gruntownie nauki ekonomiczney nie 
znaiąj i nie dziwić się, bo zkądźe iey na¬ 
być mogą? Mamy wprawdzie dosyć 
dzieł ekonomicznych w Polikim ięzyku, 
lecz te, albo są za kosztowne, lub wszy¬ 
stkich części gospodarstwa nie obeymu- 
iące, albo nakoniec zbyt uczone, nie- 
zrozumiałemi i nudnemi dla wielu osób 
staia sie. 

Takowemu niedostatkowi chcąc za- 
pobiedz, umyśliłem ninieysze dzieło, 
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krótko, po prostu napisane,.i wszystkie 

prawie ęzęści gospodarstwa obęymuią- 

ce, Wydać nŚ. świat. Które, ktokolwiek 

przeyrzy, uzna, iż niet^lko dla wło¬ 

ścian i nayniźszey klassy rolników, któ¬ 

rzy czytać nie uinieią, lecz i dla mo* 

źnieyszych gospodarzy wielce przyda¬ 

tnym być może: znaydąbowiem w nim 

wszystko krptko i iasno napisane, nie ' 

potrzebuiac po innych, dziełach, iak ; 
« ' * * ' , I ^ X \ r$ ■ n* 

w lesie iakim szukać potrzebnych dla 
1 1 v 

siebie informacyi. Dla uczonych zaś 

gospodarzy podać może zbawienne u- 

wagi, i myśl ich pożytecznie zastano> 

wić. Do wiadomości zaś włościan wten- 
- t 

czas tylko to dzieło doyśćby mogło, gdy¬ 

by właściciele troskliwi o dobro swych 

poddanych, a ztąd oswoie własne, po¬ 

stanowili , czyli sami, czyli przez swych 

rządców, czytać włościanom tę naukę 

w dni wolne, i wspólnie z niemi zasta¬ 

nawiać się. Chociażby to starym lu- 
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dziom<w głowie nie zostało, iednak prze¬ 

konaliby się, iż wszystko - naturalnie 

dzieie się, że żadnych cz&rów, ani gu- 

, słów nie masz”, źa.sama tylko umieię- 

; -tność człowieka wszystko działa. Przy 

takowym wrażeniu przychodziliby pe». 

Wnie często z prożbą o powtórzenie prze- 

‘ czytania iakiego artykułu, i czynić do¬ 

świadczenia, osobliwie idąc za przykła¬ 

dem Pańskim, nie omieszkaliby. A tak, 

gdyby włościanie, iakich takich wiado¬ 

mości nabyli, i lepszemi rolnikami sta¬ 

li się, iakby to z wielkim pożytkiem dla 

samego Pana było, uzna łatwo ten, kto 

miał wioskę, i w niey ludzi zdolnych, 

do siekiery, piły, gancarstwa, mular- 

ki, i tym podobnie, a nabył drugą, w 

którey do niczego zdolnego człowieka 

nie znayduie. 

Naydokładniey iednak Plebani, ia- 

ko troskliwi o dobro swych owieczek , 

te naukę uskutecznićby mogli, gdyby 
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w niedziele i święta, po nauce reli- 

gii, ekonomiczne obiaśniać włościanom 

chcieli. ' 
>» ■" 

* Taki był móy zamiar pisząc to 

dziełko, który, ieźeli choć w nieiakiey 

cząstce uskutecznionym postanie, lub, 

od iakowey części publiczności, za u- 

źyteczny osądzonym będzie, natenczas 

za pracę moią. nayobficiey nadgrodzo* 

nym będę. - 1 

- Aby to dzieło wyrozumiałym dla 

mniey uczonych być mogło, unikałem 
\ + 

wspomnieć nawet iaki wyraz uczony. 

Rozumiem więc, iź wyłożenie artyku¬ 

łu mego np. o roślinach, uczeni źle nie 

wezmą, gdy weydą w to, iź przez to 

założyłem sobie, aby doprowadzić pro¬ 

stego człowieka do potrzeby poznania 

różnych gatunków ziemi, i do popra¬ 

wiania oney stosownie do potrzeby $ 

co iest naygłównieyszą rolnictwa za¬ 

sada. 

J 
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- .Podział zaś dzieła tego iest nastę¬ 

pujący j zawiera w sobie trzy części:/ 

: pierwsza o gospodarstwie roślinnym, to 

iest o rolnictwie-, ogrodnictwie, i sado-« 

wnictwie: druga o gospodarstwie zwie¬ 

rzęcym , to iest, o chowaniu bydła, ko- 

> ni, różnych trzód, drobiu, i pszczół, 

trzecia, o ekonomii doniowey ; tp iest 
Ń 

- o rządzie, i obeyściu się wewnętrznym 

domu, o użytkowaniu z gospodarstwa 

- roślinnego, i o. użytkowaniu z gospo- - 

darstwa zwierzęcego. ' 
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ARTYKUŁ I. 
■ i . ‘ ■ ■ ' i ;, • ~,t ' , 

' o Roślinach w ogólności. 
V • 

4 j ( \T '1" • ~ 
\ • V 

P\ *~ 
ytAnie* Co nazywasz rośliną r 

7Odpowiedź. Wszystkie rodzaje 2boż , 

Wszystkie ogrodowiny, trawy 5 rozmaite drze¬ 

wa, słowem : wszystko to, co wyrasta z zie- 

n*i»izniey swóy pokarm odbiera, nazywa 

sif rośliną. . ' " 
• <* 

P. Czyli rośliny pokarmu potrzebuią f 
O. Każda roślina, tak jak zwierze lub 

Człowiek, aby wzrosła i. w dobrym stanie u- 

trzy my wała się , potrzebuje się żywić; od 

v „ x. 

i 





2 Katechizm 

niedostatku więc pokarmów, lub szkodliwych, 

I innych okoliczności , choruią rośliny, i u- 

sychaią, lub gnlią, czyli umieraią , tak iak 

zwierze lub człowiek. 

P. To rośliny* muszą być zyiącą rzeczą, 
kiedy sie żywią choruią i umieraią \ v 

O, Bez wątpienia są żyiącemi; cała ró¬ 

wnica między rośliny a zwierzęciem iest, że 

rośliny nie maią żadnych zmysłów, czucia, 

poruszać się dobrowolnie z mieysca nie mogą, 

i innym sposobem od zwierzęcia żywią się. 

s* iednak niektóre roślin rodzaie, osobliwie 

morskie, maiącc czucie , ruszaiące się podług 

woji , i żywiące się sposobem zwierzęcym , 

cftwytaiąc gałązkami swemi robaczki, i tra¬ 

wiąc one. O tym rodzaiu roślin mówić wię- 

cey nie będziemy, jako nie należącemi do 
gospodarstwa. 

P. Jakim sposobem rośliny pokarm z ziemi 

odbieraią ? 

0. Każda roślina złożona iest z włó¬ 

kien czyli ułosienek naydelikatnieyszych 

w środku wydrążonych; przez takowe tedy 

wydrążenia czyli kanaliki pokarm wciska się , 

i.roślinę żywi. Do odbierania zaś takowego 

pokarmu, każda roślina ma wziemi ‘wiele ko¬ 

rzonków , które rozchodząc się na wszystkie 

strony*zbieraią pokarm dla roślin. Są wdęc 

one na podobienstwo tego, co paszczęka u 

2wierząt, którą pokarm odbierają. 
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P. Z czego pokarm roślinny, składa się?* 
(7, Pokarm roślinny składa się zrożmai- 

tych materyi w ziemi znaydui^cych się i w 

wodzie rozczynionych, !tak delikatnie, iż 

w nayninieysze komórkr rośliny z łatwością ^ 

wciska się. Tokowy pokarm nazywaię go¬ 

spodarze sokiem pożywnym. 

P. woda iest częścią soku pożywnego ? 
. i _ 11 ■ • ? 

O. Tnk iest: bez wody roślina więdnie- 

ie, i usycha całkiem, dowodem tego iest o- 1 

czewistym , gdy podczas długo panuiącey po¬ 

suchy, zawsze nieurodzay mamy. Woda iest 

tak iak zęby u zwierza* który pożucf wprzód 

strawę musi, aby ią połknął, tak woda roz- 

czynia materye ziemne, aby korzeąie rośli¬ 

ny wrciągać ie w siebie mogły- Przy korze¬ 

niach znayduie się ieszcze wiele innych bar¬ 

dzo drobnych korzonków, kosmkami nazy¬ 

wanych ,&tóre nayprzód tak iak gąbka wcią- 

gaią w siebie soki pożywne^ a potym wię¬ 

kszym korzeniom udzieiaią, a te roślinie. 

P, jfakim sposobem te soki pożywne mogą 

weyśc wrośtine zwłaszcza wysoką, iak iest drze- 

wo iakie wysokie ? 

O. To sję czyni za pomocą ciepła i po¬ 

wietrza. 

P. fukim sposobem dziele się to za pomocą 

ciepła ? 

O. Ciepło naywięćey przyczynia się do 

życia i wzrostu roślin, sprawnie, iż materye 

i " 
• vf. 1 A 
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- ziemna łatwo wywodzie rozczynlaiy się, a 

tak stając się bardzo delikatnemi , bez tru¬ 

dności w komórki rośliny wchodzą , same zaś 

komórki przez ciepło rozszerzają się. Do¬ 

wodem tego oczewistym iest, gdy w zimie 

żadna roślina nie rośnie , owszem iest obu¬ 

marły , i żadnych soków nie przy i mu ie. Tak¬ 

że y gdy lato mamy zimne , zawsze rośliny 

sy mizerne i nikczemne, albowiem dla bra¬ 

ku ciepła , a zatym rozczyniania materyi zie¬ 

mnych na pokarm dla roślin, też rośliny czę¬ 

sto, że tak powiem, głód cierpiały , i dla tey 

, przyczyny znikczemniały. 

P. fakun sposobem dzieic, się to za pomocą 

powietrza ? 

P• Powietrze razem z wody, ciepłem i 
czystkami pożywrnemi wciska się w roślinę, 

i sprawuje popychanie się soków w roślinę 

co raz wyżey. Powietrze zaś z góry tłoczy- 

ce się, . sprawuie opadanie tychże soków. 

Dla tego też soki w roślinie tak iak krew 

w zwierzu cyrkuluiy po wszystkich czę¬ 

ściach, to do góry , to ha dół, a to wszystko 

dzieie się za pomocy powietrza. Co dokła¬ 

dnie trudno iest wytłómaczyc, bo iak w 

człowieku lub zwierzęciu trudno iest oka- 

2racf prawdziwy przyczynę , która sprawuie 

cyrkulacyy krwi po wszystkich żyłach, tak 

taż sama trudność zachodzi w okazaniu przy¬ 

czyn cyrkulacyi soków roślinnych. 





E ko/ nomiczky; 
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P. Czyli powietrze robi inne ieszcze lakowe 

skutki na roślinach? • v t i 

O, Powietrze napełnione ieu rozmaite- 

mi cząstkami pożywnemi, które w waporach 

2 ziemi wychodzą5 a potym z rosą, lub de-< 

szczem na rośliny, opadają, i zasilaią one. 

Wiemy albowiem z doświadczenia, iż zma¬ 

czana roślina deszczem, a j>rzy korzeniu zu¬ 

pełnie suchą maiąc ziemię, długo w czerstwo- 
ści utrzymywać się może; to dowodzi, że i 

z góry wciąga w siebie roślina cząstki poży¬ 

wne, a to dzieie się ^'przyczyny powietrza. 

Doświadczono także, iż roślina nie tylko żyć r 

nie może w mieyscu gdzieby powietrza nie 

było, lecz. nad to wolnego cugu potrzebnie 

powietrza y\ niejakiego powiewu od wiatru. 

Potrzebnie więc ruchu tak iak i zwierze dla 

czerstwego utrzymywania się.. 

P. Wspominałeś mi wyżey t iż soki pożywne 

skladaią się z różnych materyi ziemnych w wodzie 

rozczynionych, wyłożże mi teraz iakie to są te 

materye ? , 
O Ziemia ma w sobie nieprzeliczone i 

różnego rodzaiti części, czyli materye : głó- 

'wnieysze są bardzo delikatne części ziemne, 

solne, miodowe, oleiowe , siarczyste i t. p. 

które staią się pokarmem roślin. 

‘ P. Czyli wszystkie rośliny potrzebuią ie» 

dnakowych materyi ziemnych na sok pożywny ? 

. O. Nie, każda prawie roślina, innych 

materyi ziemnych potrzebuie^ i tak gdy dla 

, 

✓ 

• / t 





Katechizm 6 
4 ' 

iedney rośliny materya iakowa ziemna staie 

się istotnym i naywybornieyszym pokarmem, 

taż sama dla drugiey iest trucizny* Są ro¬ 

śliny, które naywięcey czystek pożywnych 

z ziemi otrzymuiy, a inne z powietrza. 

P. Czyli wszystkie gatunki ziem udnako- 

i Wt zawiaraią w sobie cząstki ziemne . Lub me? 
i 

O. Każdy gatunek ziemi ma odmienne 

'w sobie materye ziemne, dJa tego też iedna 

ros'lina na różnych gatunkach ziem, rość nie 

rnoże , nie znayduiyc wszędzie właściwego 

dla siebie pokarmu# Tu też iest właśnie nay- 

ważnieyszy artykuł dla gospodarza wiedzieć 

jakie ma gatunki ziemi ? i na iakirn gatun¬ 

ku, iakie zboże rodzić się może? 

ARTYKUŁ II. 
/ ’ 

0 różności gruntów, i naturalnych przy- 

czynach ich żyzności lub płonności. 

JPytanie. Wiele iest gatunków ziemi? 

>Odpowiedź. Gospodarze dzielę ziemię pospo¬ 
licie na cztery główne gatunki, to iest: na 

gliniasty , wapienny , piaszczysty , i powierż- 

chowny albo zwoźny. Wszystkie inne ga¬ 

tunki z mięszaniny wyżey wymienionych 
pochodzę# 
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P. Jakie ma własności ziemia gliniasta, 

O. Glina ieżeli iest czysta, różni się 

od innych. 1.) z wodą wymięszana, staie się 

lepką, miękką i śliską, dla tego daie się.ła¬ 

two w różne formy wyrabiać, iako to cegły,v 

kafle, garki i t, p. z-) w wolnym ogniu zsy- 

chasię, ale nie rozsypuie. 3.) w natężonym 

ogniu zamienia się w kamień prawie. 4.)/ 

w kwasach nie wre. (* *) Grunt gliniasty roi-'1 

nicy nazywaią zimnym i ciężkim. Zimny, 

że będąc zbyt zległym i lepkim nie przepu¬ 

szcza ciepła w głąb ziemi, i korzenie roślin 

oziębia. Ciężki, że w czasie posuchy zbyt 

zsycha się , a w czasie wielkiey wilgoci zbyt 

lepnie na narzędzia rolnicze. 

P. Jakie ma własności ziemia wapienna ? 

O. Ziemię wapienną z następuiących' 

znaków od innych rozpoznać można. 1) w o- 

gniu natężonym przepalona w wapno się za¬ 

mienia. 2.) w kwasach wre. 3) iesc krucha i * 

sypka, widzieć ią można w czarnoziemiach, 

gdzie niby iak ser biało przebiiasię. 

P. Jakie ma własności ziemia piaszczysta ? 
, O. Piasek czysty iest sypki , to iest czę¬ 

ści iego żadney spoiłości z sobą nie maią 

. w wodzie nie rozpływa się i nie rozwalnia. 

Piasek różny iest, stosownie do rozmaitych 

i 
V 

(*) Kwasy mineralne, iako to: kwas koperwasowy (oleum 
vel spiritus vitriołi ) ; saletrzany ( acidum nitri ) ; sol¬ 

ny (acidum saiis vcl muriae) w Aptekach są wiadome* 
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kamieni, z których, iak naturaliści* utrzymu. 

iq 3 powstaie. Grunt tak piaszczysty iako i 
wapienny .rolnicy nazywaj ciepłym; albo- 

wiem w grunt sypki i kruchy łatwo woda 

wsiąka, i ciepło z łatwością go przeymuie, 

tak dalece, iż w czasie posuchy rośliny ni¬ 
kczemnieją i usychaią, dla braku wilgoci im 

potrzebney. Grunta ciepłe rolnicy nazywa¬ 

ją lekkiemi, dla przyczyn dopiero wyłożo* 

nych. 

P. }akie mci własności ziemia powierzcho* 

wna , albo zwoźna ? 

O. Ziemia powierzchowna, albo iak po¬ 

spolicie rolnicy na żywa i ą zuożna, składa 

się z części zwierzęcych i roślinnych zgni¬ 

łych; potrzeba albowiem wiedzieć, że ka¬ 

żda r^lina i każde zwierze ma w sobie zie¬ 

mię, gdy więc zgniie, ziemia do ziemi się 

nazad dostaie, a tak gdy wiele ciał i przez 

wiele lat iedne na drugich gniią, ztąd po¬ 

wstaje warsztwa ziemi z samych zwierząt i 
roślin uformowana. Takowa ziemia ma po¬ 

spolicie kolor czarny; części iey są ostre, 

chropowate, kruche : odwilżona kiśnie, wy¬ 

rasta , pulchnieje, pachnie, prędko wysycha, 

i w proch ostry i gruby rozsypuje się. 

P* Oprócz wyliczonych gatunków ziemi % 

takie inne znayduią się ? 

O. Wyliczone 21‘emi gatunki rzadko 

gdzie czyste znayduią sję, wyi$wszy miej- 
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5cami prasek 3 lecz zawsze żmięszane sy z 

ncmi gatunkami ziem, i roi nenii w niey ma- 

teryami źoayduiycetni się^ dla tego gatunki 

iey sy nieskończone. W powszechności mó- 

wiyc, wyżey wymienione gatunki w ro* 

zmaitym sposobie zmięszane sy, np. glina 

z piaskiem, i C2ęsto choć w nieiakiey _C2ęści 

z ziemią powierzchowny; zjemiav wapićnna 

z gliny, z piaskiem, lub z powierzchowny i 

tym podobnie. Słowem im stosowniey te 

ziemie zmięszane sy z soby ątosownie do ro¬ 

ślin gospodarskich, tym obfitsze wydaiy uro- , 

dziie, i tu też naypotrzebnieysza iest nau¬ 

ka dla gospodarza, aby wiedział, w iakim 

sposobie ma ziemnie swoie-zmięszane, a te 

gdy sy płonnej iakiego gatunku ziemi ma 

przymięszać do nich, aby ie poprawił i u- 

rodzaynieyszemi uczynił. Ziemię powierz¬ 

chowny dziely takie gospodarze na trzy ga¬ 

tunki, to iest na jeziorny, ogrodowy* i' po* 

spolity. Jeziorna iest ta, która powstaie z- 

zwierzyt i roślin 'w wodzie zgniłych; ogro¬ 

dowa^ co powstaie z liści, łodyg, drzewa, 

kołzeni, zwierzyt' na ziemi suchey zgniłych; 

pospolita zaś 9 gdy jakikolwiek z wyższych 

gatunków zmięszany iest 2 ziemiy gliniasty, 

piaszczysty, lub wapienny. W naszym krain 

niięszaiy się ziemie pospolicie ie6zcze z mar- 

glem albo iłem, 2 kredy i gipsem. Sy także 

jeszcze dwa gatunki ziemi od naszych go- 

i 
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spodarzy zwane borowiny i sapem, czyli 

gruntem sapowatym. 

P. Co iest margiel i iak go rozpoznać? 

O. MargieJ, iest to ziemia wapienna z gli¬ 

niastą ściśle połączona. Marglu rozmaite są 

gatunki, stosownie do połączenia się z inne- 

mi częściami ziemi. W powszechności roz¬ 

poznać go można po następujących znakach. 

1) w kwasach \vr2e. 2) w ogniu nayprzód 

zsycha sję i pryska; potym płynie i w mas* 

sę szklanną zamienia się. 3) iest miękki, 

tłusty, i nieco śliski nftkształt mydła. 4) 
* wy ię ty z ziemi iest twardy, a gdy długo na 

wolnym powietrzu leży, w miałki proch roz¬ 

sypuje się. 5) Syrop fiałkowy farbuie zie¬ 

lono. 
* 

P. Co iest kreda i poczyni ią poznaie się? 

O. Kreda iest to gatunek ziemi wapien- 

ney; iest biała, krucha, wodę farbująca , w 

ogniu w wapno przemieniająca się. Znajo¬ 

ma iest ona wszystkim z powszechnego uży¬ 

cia. 

P. Co iest gips i iak sic poznaie? 

O. Gips iest także gatunek ziemi wa- 

pienney; iest biały, po wyrobieniu na wa¬ 

pno bardzo ścisły, i dla tego do przedniey- 

szych robót budowniczych iest używany; 

ma on w sobie wiele kwasu siarczystego, 

dla tego w kwasach nie zawsze burzy się. 

Gatunki iego są także różne. 
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P, Co iest borowina? 

O. Borowina iest to gatunek ziemi z 

gliny i ziemi wapienney złożony# ) 

P. Co iest grunt sapowaty? 

O. Grunt,nazywa się sapowatym, na 

którym woda długo stoi, nie łatwo-w niego < 

wsi§ka, lub który napełniony iest zdroiowi- 

sjcariii; takowy grunt mało iest nrodzaynym * 

dla przyczyn dopiero wyłożonych* osobliwie 

W czasie mokrego lata; naylepszy iest spo* 

sób, aby rowami gęsto wyMtemj stosownie 

do potrzeby osuszyć go, 

P. fakimze sposobem rozpoznasz mieszaninę 

tych róinych ziem? ■* 
O. Dokładne rozpoznanie ziemi z ia- 

kich części się składa, wymaga wysokich 

wiadomości, i wiele zatrudnienia. / »My 

przestaniemy więc na łatwym i ogólnie roz¬ 

poznawalnym główne gatunki ziem, sposo¬ 
bie. 

P. Jakiż iest ten sposób ? 

O. Wżigśtf z gruntu , który wiedzieć 

chcemy z jakich gatunków ziem składa się, 

bryłę ziemi na ieden sztych głęboko, to 

iest: iak tylko rydlem od razu zai^ć można; 

wykroić z samego środka tey bryły, na czte¬ 

ry cale szeroko i grubo, kawał ziemi tak* 

ażeby się w nim znaydowała ziemia zwierż- 

chnia , średnia, i spodnia. Ten kawał zie- 

fcu rozetrzeć w iakim naczyniu w wodzie 
. \ ■'" 
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czystey, tak, ażeby się żadna naymnieyęza 

bryłka cała nie została, lecz żeby się w wo¬ 

dzie iak nayrnocniey rozmąciła. Wlać te 

męty w garnek, dolać wodą pełno, i mie¬ 

szać warzęcbwiąvprzcz ćwierć godziny bez 

przerwy. Postawić potym garnek z mętami 

gdzie na mieyscu ciepłym, i spokoynym, 

ażeby męty powoli osiadły * i woda wyparo¬ 

wała. Gdy to się stanie, stłóc garnek o- 

stroźnie, ażeby się w nim massa nie rozsy. 

pała , wyiąć ią ostrożnie , i potrzymać ieszcze 

3 lub 4 dni na wolnym powietrzu; przekroi¬ 

wszy ią potym nożem na dwoić* zobacze- 

my ziemie, z których grunt składa się, odłą¬ 

czone od siebie, to iest: piasek na dnie, 

ziemia gliniasta w środku, a sam muł, czyli 

ziemia ogrodowa i z rożne mi innemi częścia¬ 

mi zmięszana na wierzchu. 

P. Juz tedy wiemy, rozmaite ziem gatunki f 

wiemy sposoby ich rozpoznawania, teraz powiedz 

mi iakie tnaią przymioty i własności co do liro- 

dzayności roślin gospodarskich ? 

O. Ziemie czyste gliniaste i piaszczy¬ 

ste rolnicy ronią za zupełnie nieurodzayne ; 

albowjcm pierwsza dla zbyteczney zicgłości 

swoiey, nie przepuszcza ciepła, wodę zimną 

długo zatrzymuie w sobie, i korzonki roślin 

nie mogą rozpościerać się \v niey dla przy¬ 

ciągania pokarmów; druga będąc 2byt sypką 

5 kruchą, wyparuie lub wsiąknie prędko w 
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ni? woda ,'t-a zatymrośliny pozbawionć s? 

wilgoci potrzebney do ich żywienia. ; 
: Ziemia wapienna rzadko kiedy na po¬ 

wierzchni 2iemi żnayduie^siię^-sama z siebie 

nie bardzo iest urodzayną, dla kruchości i 

gorąća zatrzymującego w sobiep skute-/ 
cznięysza ona iest do naprawy innych rodza¬ 

jów ziem przez przyreięszanie^ 
Ziemię powierzchowną moią za nnyuro-^ 

' dzaynieyszą, lecz gdy zmięszana iest z in- . 

nemi gatunkami ziem; sama w sobie dla zby- 
tniey obfitości materyi pożywnych , wybuia 
bardzo rośliny, które w słomę lub łodygę 
bardziey niż w owoc obfituią. Gdy nayuro- . 
dzaynieyszą ziemię wzięto i doświadczano - 
z iakiey mięszaniny składa się, pokazało się , . 

ejjłż zawierała w sobie 6 części piasku z różne- s 
;mi kamykami drobnemi, drugie 6 igliny* a 

* 4jziemi wapienney z powierzchowną zmie- 
szaney. Im więc niięszanjna iakowey zie¬ 
mi bardziey zbliża się do . tey proporcyi , 
tym iest urodzaynieyszą. Tu więc okazme _ 

się użytek, z rozpoznawania gruntu, z ia-/ 

kich ziem składa się. ^ 

Margiel pospolicie w głębi ziemi tylko 

znayduie się, i nayużytecznieyszy iest na 

poprawę innych gruntów, w których podo¬ 
bnie iąk wapienna ziemia skutkuie. 

. Kreda i gips tak iak margiel na poprą* 

wę innych gruntów używaią się. 
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Borowin?, ieżeli ma w sobie nieco pla¬ 

sku i ziemi powierźchowney, jest w rzędzie 

nayurodzaynieyszych policzona* >0 sapach 

już powiedzieliśmy wyżey* 
P. fak gospodarze dzieła gatunki ziem co 

do urodzajności? 

O. Dzielą na cztery gatunki, na tłu¬ 

sty, chudy, podły i nieużyty. Nazywai$ 

tłustym naylepszy gatunek, to i es t zbliżają¬ 

cy się do proporcyi wyżey wyrażoney. Chu¬ 

dy iest ten, który mało ma w sobie ziemi 
wapienney, lub powierźchowney. Podły, 

tlą którym zaledwo podleysze 'gatunki zbóż 

rodzą się. Nieużyty zaś, na którym żadne 

rośliny gospodarskie rodzić się nie chcą, iako 

to szczery piasek i czysta glina. , 

ARTYKUŁ III. 

O naprawie gruntu płonnego. 

-- ——O—- 

Pyffanje. Jakie masz sposoby- do poprawy grun* 

tu płonnego? 

Odpowiedź. Grunt płonny naprawie można: 

I) przez przy mieszanie innych .gatunków 

ziem, 2) przez pognoie. 

P. Jak poprawisz grunt przez przy mięs za* 

nie innych gatunków ziem ? 

0. Powiedzieliśmy wyżey iaką mięsza- 
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ninę i w iakiey proporcyi, zawieraw so>bie 

grunt urodzayny, czyli tłusty , doświadczy¬ 

wszy także 2 iakich części i w iakiey obfi- 
" V ^ m 

tości ziemia płonna składa się, łatwo doy- 

dziemy iakiego gatunku ziemi przymięszać 

należy do niey i w iakiey obfitości: naprzy- 

kład ieżcli przekonamy się, że nasza zie¬ 

mia płonna naywięcey z samego piasku skła¬ 

da się, natenczas potrzeba gliny i ziemi wa¬ 

piennej z powierżchowną pr2ymięs2a<5 ; ie- 

żeli zaś nas2 grunt i.cst gliniasty , natenczas 

piasku i Uziemi powierżchowney z wapienny 

dodamy, uważając na to, abyśmy się iak 

naywięcey zbliżali do proporcyi wyżey prze- 

pisaney, to jest: aby grunt płonny po zmię- 

szaniu się z innemi gatunkami 2iem3 2awie- 

rał w sobie mniey więcey <5 części piasku, 

6 gliny, a 4 ziemi powierżchowney z wa¬ 

pienną zmięszaney. Gdy przez kilkokrotne 

oranie zmięsza się dobrze nawiezione zie¬ 

mie z gruntem płonnym, zasieie się go potyml 

rdżnemi trawami, które swemi korzeniami: 

przeszywając ziemię/ mięszaną lepiey ią. spa¬ 

lają i same gnijąc lepiey grunt zażyźniaią. 

Jaki czas iest najprzyzwoitszy do mię* 

szania, ziem ? 

O. Naylepiey to się uczyni w jesieni 

lub zimie , wywożąc na pole glinę, ziemię 

wapienną, lub zamiast niey margiel , kredę, 

lub, gips i to składając na małe kupki > aby 

v, ' ’ ' • , 
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ziemie skruszały od powietrza i nn wiosnę 

wilgocią wodną dostatecznie napełniły się, 

gdzie łatwo skruszyć ie , lub porozbiiać za 

pomocą szlagi można i porozrzucać po polu. 

P. fe.zeli w bliskości nic znajdziesz potrze• 

bnych gatunków ziem do mieszania ; iak w tym 

razie postąpisz sobie ? 

O. Wiemy że w głębi ziemi , z różnych 

gatunków warsztwy oney składaią się, np9 

pod piaszczystą ziemią, częstokroć warsztwa 

gliniastey ziemi znayduie się, daley po- ' 

wierżchowna, lub wapienna i tym podobnie; 

Jtopać więc w ziemi potrzeba, a znalazłszy 

potrzebną warsztwę wybierać onę i wywTozić 

- na pole. Aby się zaś zapewnić czyli w ia- 

Icim mleyscu potrzebna ziemia do mięsza- 

nia znayduie się 5 i w iakiey głębokości , u- 

żywaią do tego gospodarze świdra ziemne¬ 

go. Częstokroć w niektórych okolicach bra- 

kuie wcale ziemi wapienney, marglu , kre¬ 

dy i gipsu, i tego wszystkiego 3 co w wa¬ 

pno obrócone być n\oże3 natenczas choćby 

i kupić, i zdaleka sprowadzić wapno, nad- 

grodzi się koszt, ieżeli ziemia przyzwoicie 

poprawioną zostanie. 

p. Co dobrego może zrobić piasek nawie- 

zionj na poprawę gruntu f 

O. Piasek nawieziony na glinę i z nią 

zmięszany, odeymuie iey zbyteczną lepkość* 

spoistość, i sprawia, iż ciepło lepiey przcy- 

muie 





H3uie i? 5 a zatym dodaie potrzfebn 

ino w roślinie. Glina zaś wy wieziona na pia¬ 

sek, zlepia go, i odeymuie mu zbyte^zn^ 

sypkość i gorącość, wilgoć dłużey w nim u- 
trzymuie się, i soków potrzebnych roślinom 

dostarcza. „ ' , f 

P. $ak poprawisz grunt przez po gnoić i 

% czego one składnią się? / 

O. Grunt, któremu naywięcey brakuie 

ziemi powicrżchowney, aby był urodzay- 

nym , skutecznie bardzo poprawia się przez 

pognoie, albowiem te maiąc'wiele w sobie 

części oleynych, tłustych i solnych, udzie¬ 

lają ziemi to, co iey zbywa przez brak zie¬ 

mi powierżchowney, to iest soków poży¬ 

wnych. Gnóy nawet niektóre przywary 

gruntu iiłagadza i niszczy. Pognóy iest po¬ 

spolicie czworaki; to iest gnóy od zwierząt* 

nawóz z ciał zwierzęcychnawóz z ciał ro¬ 

ślinnych, i nawóz z ciał kopalnych. 

P. Jakie są gatunki gnoiów zwierzęcych? 

0T Pospolicie używane gnoie zwierzę¬ 

ce są. i) gnóy prewetny. 2) gnóy bydlęcy. 

3) gnóy koński. 4) gnóy owczy i kozi. 5) gnóy 

świni. 6) gnóy ptaszyn 

P. faki skutek gnoili prewetnego ? \ 

O. Gnóy prewetny iest nayżyźnieyszy, 

albowiem naywięcey zawiera w sobie <zęści 

pożywnych. Świeży iest zbyt ostry, rzu- 

**4 go więc w doły i warsztwanai ziemi czy* 

ych pokar- 
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Btey przekładaią> z którą gdy ugniie na po¬ 

le wywożą. W Anglii gospodarze mięszaią 

dwie części gnoiu prewetnego z iociu zie¬ 

mi a iednę wapna, to gdy ugniie, wywożą 

na grunta lekkie pod pszenicę lub ięczmień. 
W Niemieckich miastach opłacają drogo po¬ 

zwolenie wywożenia gnoiów*prewetnych ; 

niektórzy tym tylko handluią3 i z tego zbo- 

gacaią się. 

P. Jaki skutek gnoiu bydlęcego? 

O. Gnóy bydlęcy iest chłodny5 dobry 

więc na poprawę gruntów suchych i go¬ 

rących. 

P. paki skutek gnoiu końskiego y owczego 

i koziego ? 

O. Gnóy koński 5 owczy i kozi 5 iest go¬ 

rący) dobry więc iest na grunta zległe i 

chłodne5 gdyż je rozgrzewa i rozrzedza. 

Można go używać i na inne grunta pomię- 

szawszy z bydlęcym) lecz potrzeba aby 

wprzód na kupie lub w dole wygrzał się i 

zfermentował, prze2 co własności swoich 

gorących nieco utraci. 

P. faki skutek gnoiu świni ego 9 

O, Gnóy świni iest bardzo użyteczny 

na wszystkie grunta 5 kto go nie ma w’ obfi¬ 

tości) dobrze uczyni ? gdy go z bydlęcym po- 
mięsza. 
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P. /a£/ skutek gnoili ptaszego f 
O. Gndy ptaszy fest bardzo skuteczny 

osobliwie na grunta niskie, lecz że w obfi¬ 

tości być nie może, lepjey go więc mięszać 

z bydlęcym. ** 
P. Jak przygotuiesz gnoy aby. był zdatnym 

do poprawy gruntów ? ' • , 

O. Gnoy dopiero gdy zfermentuie, i 

wszystkie części w nim znayduiące^się u- 

gniią, wtenczas dopiero nabiera w siebie 

wiele soków pożywnych. Do fermentacyi 

potrzeba aby byłgndy na kupie i uryną prze¬ 

jęty 5 od którego aby .uryna nie odpływała $ 

naylepieygo w doły pakować., i do nich ufy- 

nę bydlęcą prowadzić z obdr rynwami; Gnoy 

aby dobrze w dole czyli gnoiowi.sku ognił* 

potrzeba go często przerzucać, i jeżeli iest 

zbyt suchy pomiarkowanie wodą skrapiać. 

P. ^aka iest budowa gnoiowisk ? 
, » 

O. Kopie się w ziemi dół czworogrania¬ 

sty, obszerności i głębokości stosowiiey do 

wielości gnoiu mieścić się w ni# mającego : 

tego dołu burty i dno brukuią się kamieniami, 

muruią cegłą, lub dylami wykładaią, aby 

uryna i soki pożywne w ziemię nie wsiąka¬ 

ły. Taki ddł nakrywa się daszkiem , aby 

słońce na gnidy nie dochodziło, które go wy¬ 

susza ;'lub ktoby nie postawił daszku, nie- 

chay'darniną gnoy okrywa, zaglądając czę¬ 

sto, kiedy go trzeba przewrócić, lub polać 

'.S-: 

• - j. ■.'*■* * 

* \ •1 
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wodą. Takich dołów każdy gospodarz przy- 
naynmiey dwa mieć powinien, ażeby gdy 

w ieden świeży gnóy składa , z drugiego 

mógł go na pole wywozić. Tyra tedy spo¬ 

sobem gnóy zgniły, nieskończenie poży- 

tecznieyszy iest od tego, który prosto z pod 

bydła na pole wywozi się, mniey go daleko 

potrzeba na poprawę gruntu , i wszystkie na¬ 

siona , które z paszą wypadają w gnóy, i przez 

bydlęta niestrawione wychodzą , zgniią 

wprzód zupełnie , nim się na pole z gnoiem 

wyw iozą, a zatym nie zachwaszczą pola ziel¬ 

skiem. 

P. Jak wywieziesz gndi) na połę ? 

O. Naylepsze są do tego skrzynie po¬ 

dłużne czworograniaste z tarcic, aby dro¬ 

bny gnóy po drodze nie wypadał. W fryl® 

skrzyni powinien być bok zasuwany, aby na 

polu odsunąć, i widłami wygarniać gnóy na 

pole można było. Naylepiey iest wywozić 

gnóy tak, aby go zaraz rozrzucić i przyo- 

rać można było, albowiem przez opóźnienie 

się w tey mierze, wiele cząstek poży wnych 

2 gnom na powietrze uchodzi. Jeżeli czas 

nie pozwoli na wiosnę wywozić gnoiu, mo¬ 

żna to w zimie uczynić, lecz na wiosnę sko¬ 

ro się ociepli , rozrzucić go i przyorać. Fo- 

tizeba uważać, aby głęboko me przyorywać 

gnoiu, albowiem na wierzenu zostanie czy- 
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sta ziemia, i korzonki roślin, nie dosięgną . 

soków pożywnych od gnoiu. 

P, fakic są nawozy, z ciał zwierzęcych ? " 

O. Sierść z zwierząt, pierze z ptastwa •— 

, rogi , kopyta, zgniłe zwierzęta , krew , ko¬ 

ści i t.d. Tego wszystkiego :że w obfitości' 

* gospodarz na wsi mieć nie może, przeto za* 

stanawiać się nad ich skutkami nie będzie* 

i»y; w* powszechności, wszystko gdy zgniie, 

wybornym iest nawozem ,, ile z tego gospo- /; 

darz mieć m'oże, niechay rzuca w gnoiowi- 

♦ ska, i mięsza z gnoiem bydlęcym. i ■ {' 

P. fakic są nawozy z ciał roślinnych ? 

O. Zgniłe drzewo , liście, owoce, po* 

pidł , węgle i sadze ?, słodziny; makuchy, 

przyorane zioła soczyste, słoma > plewa, 

głąbie, łodygi, i różne zioła na kupę zło- ' 

żonę $ i zgnoione. Także szlam z stawów, 

rzek, błoto z podwórca, garbawiny i tym po¬ 

dobne. ~ . 

P. fakic skutki tych naw ozów % 

O. W powszechności mówiąc, są do-. 

bre, ieżeli ich nie masz w obfitości , rzucać 

ie należy w gnoiowisko. Jeżeli zaś opodal 

w znaczney ilości ie zebrać można i w bli¬ 

skości gruntu płonnego, natenczas wykopie 

się dół, w niego wszystkie liście, próchna, 

gałązki z krzaków drobne, ziemię zwierz¬ 

chną wlesie, która naywięc,ey składa ślę z 

ciał zgniły chv roślinnych, wrzuci się , wszy- 
\ v ■ 

: • ' * 
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stko to dobrze . udepcze się w dole, Wodą 

Jaką zgniły, iako 2 ieziora, stawu, sadza¬ 

wki pokropij i ziemią dobrze przywali, a* 

by ta i przytłaczała to wszystko, i cząstkom 

pożywnym na powietrze uchodzić nie pozwą-* 

lała. Ażeby zgniliznę przyśpieszyć, potrze¬ 

ba często przewracać i wodą skraplać. Chcąc 

używać wody studzienney, potrzeba ją 

wprzód przegotować. Jeżeli w tym dole 

znayduią się części smolne, potrzeba ie wa¬ 

pnem niegaszonym posypowrać, przez co 

zgnilizna przyspieszy się. Takowy nawóz 

iest bardzo dobry pod pszenicę, i długp trwa* 

P. fak odległy, grunt płonny poprawić 
moina nawozem roślinnym ? 

O. Odległy grunt płonny skutecznie 

poprawić można sieiąc na nim rzepę, mar* 

chew, kartofle, grykę, i tym podobnie; to 

wszystko gdy wyrośnie, przyortiie się w zie* 

mię w którey gdy zgniie , skutecznie ią za* 
żyzni. 

P. Jaki skutek'czyni szlam na polu? 

O Szlam chcąc mieć skutecznym na na* 

wdz, potrzeba go w iesieni na pole i na kup¬ 

ki złożyć; mróz bowiem, śnieg, wiatr, odey- 

mie mu przywary zbytecznego gorąca lub 

zimna y rudy, ostros'ci, a doda skuteczney si¬ 

ły da zażyżnienia roli. Na wiosnę rozrzu* 

ci się po polu i przyorze# 
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P. Jakie są nawozy, z ciał kopalnyck ? ; , 

O. Oprócz mieszaniny.ziem wyżey wy¬ 
łożonych , uży waią się : margiel, wapno pa¬ 

lone, kamień wapienny, kreda, gips, gli¬ 

na przepalona , torf, muszle, czyli skoru¬ 

py z zwierząt morskich* ' 

P. Jakie są skutki marglu w nawozie ? 

O. Margiel im więcey zawiera w sobie 
/ 1 l 

części wapiennych 3 tym mniey go używać 

do naprawy pól trzeba. JIość wapna znay- 

duiącego się w marglu , poznać moża nastę- 

puiącym sposobem. Odważyć 1 pewną część 

marglu > na słońcu dobrze wysuszonego > i 

miałko utartego5 zmjęsząć z wodą 3 i wpu¬ 

szczać po kropli kwasu saIetrzanego3 znaio- 

mego w aptekach, aż póki nie przestanie 

burzyć się. Wpuścić tyleż kropli rzeczone¬ 

go kwasu w szklankę i wlać pomiarkowanie 

wody; utłuc czystego wapiennego suchego 

kamienia 3 albo kredy i utrzeć miałko : od¬ 

ważyć tyle y ile ważył margiel 3 i rzucać po 

trosze w szklankę w wodę kwasem zapra¬ 

wioną; gdy przestanie burzyć się, zważyć re¬ 

sztę prochu z utartego kamienia pozostałego 3 

a tak dowiemy się, wiele wraży część w wo¬ 

dzie rozpuszczona 3 która równać się będzie 

ilości wapna w marglu 2naydui^cego się. 

Z im lepsza 2ięrr.ią iest zmięszany margiel s 

tym skutecęnieyszy iest na poprawę gruntu* 

Wywozi "się margiel w iesieni na pole* i 
i ./*“\ * * 
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W kupki składa, gdzie przez zimę tak skru¬ 

szcie, iż łatwo >y proch rożsypuie się, i po 

polu rozrzuca się. Bardzo dobry on iest i 

na naprawę ł$k, osobliwie niszczy zioła 

szkodliwe bydłu. 

p. Jakie są skutlci wapna palonego w na• 
: .' . , / >. 

Wozie ? 
. * 

O. Wapno palone, bardzo skutecznym 

iest nawozem, i z chwastu grunt czyści, 

lecz bardzo pomiarkowauie używać go trze¬ 

ba , osobliwie w gruncie, który zawiera w so¬ 

bie ziemię wapienny , lub W’ gruncie rzadkim 

] gorącym, albowiem nasienie zgryzie; w 

gruncie zaś zkgłym i kleiowatym , w zna- 

cznieyszey ilości używa go się. Wapno roz¬ 

siawszy po polu, zabronuie się, potym płytko 

przyorze , zawlecze, i dwa razy przed za* 

sianiem uprawa powtórzy się. 

P_. Jakie są skutki kamienia wapiennego nie* 

palonego w nawozie ? 

O. Kamień wapienny niepalony, tłu¬ 

cze się na proch i rozsiewa po polu, skutki 

mnieysze czyni od wapna, lecz dogodne iest 

w tych okolicach, gdzie przepalanie wapna 

dużo kosztuie. 
i * \ 

P. Jakie są skutki kredp w nawozie ? 

O. Kreda też prawie skutki czyni na 

polu cq i Icamień wapienny. W iesieni w 

kupki układa sję na polu, gdzie przez zimę 

tak skruszcie, iż ną drobny proch rozsypie 

\ \ 
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się na wiospę, którą: ,potrząsaią się pola. 

Kreda dobra iest i na łąki, potrząsając nią , 

niszczy ona'mech i szkodliwe chwasty, 
V » . • . 4 ' i ‘ 

v . 

P. Jakie są skutki, gipsu ?v 

O. Gips też skutki czyni co wapno lub 

kreda, ieżeii nie zawiera w sobie zbyt wiele 

kwasu siarkowego, który w nim zawsze znay- 

duie się. Gips dobry iest na pptrzęsy łąk. 

P. Jaki iest skutek gliny prxepaloney i 
\ ” v ■ • 

O, Glina przepalona, osobliwie która 
2awlera w sobie ziemię wapienną, bardzo 
dobrym iest nawozem na grunt wilgotny i 
zimny. V . 

P. Jaki iest skutek torfu ? . p 

O. Torf na grunta, piaszczyste dobrym 

iest nawozem: używaiąc świeżego, dobrze 
iest pomięszać. go z gnoiem lub wapnem* 
Niektórzy gospodarze rozściełaią go1 w pod¬ 
wórcu i słomą potrząsa ią, aby, bydło strato¬ 
wało, i potym na pole wy wożą. Popioł torfowy 
sypią w doły,' w których gdy przegniie, bar¬ 

dzo dobrym iest nawozem. Torf iest to gatu¬ 

nek szlamu , tylko raa w sobie więcey cząstek 

żywicznych , olcynych i gryzących. Poznać 
go można i) po wielości małych kępek na 

bagnie leżących, wszędzie dołki i mieysca 

nieporosłe trawą maiące, któremi ziemia 

bagnista wyglądaiąc , torf oznaczaj z) gdy 

|?od nogami, ygina i trzęsie się ziemia 5 3) 

i 
1 
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gdy woda ma kolor czarniawy lub brunatny; 

4 ) z nikczemnych na bagnie roślin. 

P. Jaki ic.it skutek muszli ? / 
O. Muszle czyli skorupy z zwierząt 

morskich potłuczone drobno, ten skutek co 

1 kamień wapienny niepalony spraw uią na 

roli, wypalone zaś, taki iak wapno palone. 
r • 

ARTYKUŁ IV. 

O przysposobieniu nowiny. 

ytanie. Co nazywasz nowiną f 

Odpowiedź. Nowiną nazywa się wszelki grunt 

nieuprawny* maiący rozmaite zawady prze¬ 

szkadzające uprawie. Te za i 2awady są na- 

stępujące: 1 ) gdy grunt iest lasem lub krza¬ 

kami zarosły; 2) gdy jest gruberni ziołami 

zarosły, inko to sitowiskiem, paprocią, jeży¬ 

ną i tym podobnie ; 3 ) gdy iest zbyt wilgo¬ 

tny 3 lub bagnisty ; 4 ) gdy iest nadto suchy, 

piaszczysty, i tym podobnie. 

P. Jak up} zatniesz grunt z lasu ? 
O. Nie trzeba ścinać drzewa, lecz ob- 

Jkopywać go na około, i poprzycinać w zie¬ 

mi korzenie drzewa w tey stronie, na którą 

nadaie się , natenczas drzewo własnym cię¬ 

żarem samo wywróci się. Uprzątnąwszy gru¬ 

be drzewko, ieżeli gałęzie i drobne krzaki 
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*Ie można na co lepszego obrócić, ro2rzu* 

tą się po gruncie, aby wyschły, i potym, za 

sprzyjającym wiatrem zapalą się, po spaleniu 

popiół równo wszędzie rozrzuci się i przyo* 

rze, lub przykopie. Z tey praktyki dwoia- 

lej pożytek wypada, nayprzód ogień rozgrze¬ 

je ziemię, która w lasach pospolicie iest 

chłodną, i wyniszczy wszystkie chwasty, 

popiół zas' za pognóy służy. * 

P. Jak uprzątniesz grunt z paproci, sitowi• 

ska, i innych grubych zielsk f 

O. Te zićlska wygubić można częstym 

uprawianiem pola zwłaszcza pod posuchę, 

lub częstym zielsk koszeniem, po którym 
I ' 

chwasty co raz bardziey w gór? pędzą* przea 

co wysilaią się i niszczeję. 
• - «.'• # , 
P. Jak przysposobisz grunt wilgotny i ba>* 

gnisty : . 

O. Na gruncie wilgotnym potrzeba za¬ 

gony wysokie bardzo robić * aby głęboko 

w bruzdach woda zostawała, a zatym zby¬ 

tnią wilgocią zagonów nie napełniała. Grunt 

bagnisty aby uczynić urodzaynym* potrze-* 

ba nayprzód obsuszyć go5 spuściwszy wodę 

za pomocą rowów pobitych. Nim iednak do 

tey roboty przystąpi się, potrzeba wypróbo¬ 

wać wprzód , iaka iest ziemia na tym bagnie* 

czyli urodzayna* lub którąby z łatwością do 
tego stanu przyprowadzić można ? a to ażc- 
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/ /, 
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by w czasie pożytek z tego bagna odpowla- 

dął kosztom łożonym na niego# 

P* Jak przysposobisz grunt suchy, czczy i 

piaszczysty ? 

O. Poprawę takowych gruntów opisali¬ 

śmy w artykule poprzedzaiącym: tu to do¬ 

łożę, iż kto nie może wcale takowych grun¬ 

tów poprawić 3 lub że takowa poprawa wy? 

maga długiego czasu, natenczas piaski gę¬ 

stym ogrod2ió potrzeba płotem, lub drze¬ 

wami gęsto na około poobsadzać, i samą 

świejrczyną, i sośniną pozasiewać, a to dla 
tego, aby wiatry nie nanosiły piasku na grun¬ 

ta urodzayne przyległe, albowiem przez ta¬ 

kowe niedbalstwo wielka szkoda dziać się 
zwykła. 

Inne grunta nieurodzayne, lub maiące 

Jakowe zawady .do urodzaynos'ci, rozpozna¬ 

wszy one, łatwo wynaleść można spodki, 

stosownie do tego wszystkiego co się iuż po¬ 

wiedziało, aby ie przyprowadzić do stanu 

urodzayności. 

/ 

5 
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0 nayprzyzwoitszym urządzeniu 

' - ■: gruntów. 
/ ' 

■y 

‘ ■■ . 
* / 

Py : Co rozumiesz przez urządzenie gruntów t , 
Odpow: Stosownie do rozmaitych gatun¬ 

ków roślin gospodarskich3 i innych okoli¬ 

czności , rozmaicie gospodarze urządzaj 
swoie grunta. Niektórzy dzielą wszystkie 
grunta na dwie części 3 to iest na łąki i po¬ 
la orne. Inni na 4, jr5 6^ y ńo 13* Z pier¬ 
wszych dzielą grunta orne, iedni na dwie 
części, oprócz ogrodów; drudzy na trzy części# 
Pierwsi iednę część pola ornego przeznacza¬ 

ją pod oziminę 3 to iest pod zboża na zimę się 
, sieiącc, drugą zaś część pod iarzynę , toiest„ 

■pod zboża na wiosnę sieiące się. Drudzy 
iednę część przeznaczaią pod oziminę, dru¬ 
gą pod iarzynę3 a trzecią wypuszczaią na u- 

gdr3 to iest 3 próżne pole odłogiem leżące 

przez rok zostawuią* 

P. Jakie żutych wszystkich urządzeń iest 

nayltpszel *' 

O. Naylepszy iest podział na wiele 
części np. na 85 9, 10 i 12, a na których za¬ 

siewy tak są urządzonej że ieden gatunek 

2boża na iednymże dziale nieprędko przy* 
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pada, to Jest w lat 6. 7 1 tym podobnie. Gdy 
więc w iednym roku ozimin? zasieią, w na- 

stępuiącym siei? iarzynę> w trzecim trawy 

rożne , i 'te ze trzy lat wciąż zostaią , potym 

•iei? rośliny w ziemi owoc wydaiące, iako 

marchew 3 rzepę, kartofle i tym podobnie, 

albo strączkowe , iako grochy rożne 3 lub 

głąbiaste , iako kapusty , jarmuże; tym tedy 

sposobem ledwo wośm lat albo pożniey sto¬ 

sownie do urządzenia 3 ieden gatunek zboża 

na iednymże polu przypada. 

P. Co rozumiesz o podziale pól na dwie 

części ? 
O. Podział pól na dwie części iest nie¬ 

dogodny dla tego, że na iednym sieią po¬ 

spolicie oziminę, a na drugim jarzynę, i 

tak zawsze na przemiany. .Tym sposobem 

ziemia bardzo wysila się, albowiem potrze- 

buiąc icdnakowych prawie soków’ pod te ro¬ 

śliny wyniszcza się bardzo, potrzeba więc 

aby albo z siebie była bardzo urodzajną, lub 

ustawicznie nawozami naprawiana. Przeci¬ 

wnie zaś gdy po zbożach następują rośliny 

strączkowe, głąbiaste, trawy, i t. p. naten¬ 

czas ziemia n-ietylko się nie wysila, lecz u- 

rodzaynieyszą staie się pod zboża, albowiem 

te rośliny pociągają wiele do siebie soków 

pożywnych z powietrza, i te ziemi udziela- 

ią: gdy pod zboża z siebie naywięcey zie¬ 

mia soków pożywnych dostarczać musi. 
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P. Co rozumiesz o podziale pól na trzp 

części r s ' 
O, Podział pól na trzy części też same 

ma nieprzyzwoitośri * co i na dwie. Ze trze¬ 

cią część obracaj na ugór* to dla tego czy¬ 

ni ą* że albo grunt jest mniey urodzayny* 
a zatyni 2boża raz poraź rodzić nie mógłby^ 

lub też dla niemożności obrobienia obszer- 1 1 
nych pól. Niektórzy utrzymują* że ziemia 
potrzebnie spoczynku* i dla tego odłogiem 

ją przez rok zostawuią; lecz to iest fałszy¬ 
we mniemanie $ albowiem z doświadczenia 

widziemy* że w ogrodach nie mających ża-' ; 
dnych ugorów* obficie zawsze rośliny rodz§ 
się; cała różnica na tym zawisła* że ogrócf 
lepiey^ uprawiają* i że rośliny nieustanni© 
odmieniają * tak* że ledwo czasem w 9* lat 

iedenże gatunek rośliny na tymże samym 

gruncie przypada# , 

’ P. Na wiele części grunt podzielić * i iaki 

w tym porządek zachować iest nayprzyzwoicieyt 

o. Tego z pewnością udeterminować 

niemożna* albowiem to zawisło od gatunku 
gruntu* od pokupu pewnego gatunku zboża* 

od wielości łąk .samorodnych* i rozmaitych 

innych okoliczności. W powszechności mó* 
wiąc na 8« części do 12 dobrze iest grunt f>o- 

' dzielić* i porządek w sianiu np. taki zacho* 
wać; pierwsze trzy lata trawy* iakie są ko* 

niczynaa esparsetta i t. p# czwarty rok zasiać 
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owsem 5 gry, lub inną iarzyną 5 piąty gro* 

chami i warzywami , szósty pszenicy i u b ży¬ 

tem, siódmy koniczyną, która się w szóstym 

roku z żytem posieie, ósmy ięczmieniem, 

prosem i tym podobnie. Jeżeli tedy grunt 

tym spos bem na g, części podzielonym zo¬ 

stanie, to wypada 4. części pod oziminę i 

jarzynę, a drugie 4. pod trawy, czyli poło¬ 

wa całego pola pod zboża, a druga połowa 

pod trawy. Kto więc mało ma łąk samoro¬ 

dnych , a wieie bydła dla poprawy gruntów 

trzymać musi, takowy podział będzie miał 

za dogodny, i przekona się w czasie, iż da¬ 

leko więcey zbierze zboża z połowy pól, 

niż drudzy z całych, lub dwóch trzecich 

części, tam gdzie iednę część na ugór pu¬ 
szczają. 

P. Pola dwu, lub trzy. częściowe iak za- 

tnitnić można na wieloczcsciowei 

O. Pola dwuczęściowe z łatwością za¬ 

mienić można na wicloczęściowe, podzieli¬ 

wszy np. każdą część na cztery części, to 

wszystkiego będzie g. Do takowego podzia¬ 

łu nic przeszkadzać nie może, zwłaszcza iż 

na takowych polach prócz tego bydło paść 

się nie mogło, albowiem wszystkie zawsze 

zasiewane były. Trudniey jest daleko u- 

skutecznie takowy podział na polach trzy¬ 

częściowych, albowiem pospolicie w ugo- 

fach bydło pasać'się zwykło, które często¬ 

kroć 
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kroć w wielu wsiach, prócz ugoru innego 

pastwiska nie ma. Takowe pola chcąc po- 4 

dzielić na wielo częsciowe , potrzeba po tro- ^ 

chu'zabierać ugoru do działów , i sposobić 

się w zioła paszniste, których gdy tyle przy- v 

sposobi się, że nietylko w zimie, lecz i w ie¬ 

cie aż do żniw paść można będzie bydło w o- 

borze, natenczas całe ugory skassować i po¬ 

la na wiele części zamienić' można będzie. 

Takowe jednak przedsięwzięcie musi być za 

zgodą całey gromady wsi uskuteczniane i . 

pod dyrekcyą woyta lub dziesiętnika.' Ta¬ 

kowy podział aby był skutecznym i wolnym 

od szkód3 potrzebuje ogrodzenia. 

P. Wielorakie są sposobi/ grodzenia ? 

Różne, robią płoty martwe, albo ży- 

we, robią wały z ziemi lub 2 kamienia. 

Płoty, martwe- krótko trwaią, i wiele 

lasów niszczą, wiadome są wszystkim z cze¬ 

go i iak się robią. 

Płoty żywe nazywają się te, które robią 

2 krzewów gęstych kolących z ziemi wyro¬ 

słych. Takowe płoty są bardzo trwałe i po¬ 

wstają albo z nasienia posianego, albo, co \ 

lepiey jeszcze z krzewów przesadzanych , 

które co rok nożycami obcinane, w gęsty płot 

zamienią się. ' 

\ Płoty z ziemi robią się, kopiąc rowy i 

ziemię z nich na iednę stronę wyrzucając.' 

Na takowey ziemi/sadzą często płoty żywe. 
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Płoty kamienne ; gdy na polu w obfito¬ 

ści kamienie znayduią się, te zbieraj się i 

na około pola w wał układaj. 

' \ 

. .ARTYKUŁ VI, 

O przysposobieniu gruntu do przyięcia 

- nasienia. 

I 

Pytanie* Co czynić potrzeba aby ziemia była 

zdolna do przyięcia nasienia ? 

Odpowiedź. Nayprzód potrzeba tak spul¬ 

chnić iey powierżcbnię, ażeby się w niey 
korzenie roślinne bez przeszkody rozpoście¬ 

rać, a przez to soki pożywne w obfitości 

zbierać mogły. Powtóre wygubić potrzeba 

chwasty, które częścią pokarm zabierają, 

C2ęścią zboże głuszą. 

P. Jakie masz sposoby spulchnienia ziemi ? 

O. Są na to wynalezione rozmaite na¬ 

rzędzia rolnicze, jako pług, socha, radio, 

brona i walce. Za pomocą tych narzędzi zie¬ 

mia przewraca się poty, aż spulchnioną na¬ 

leżycie zostanie. 1 tak grunta tęgie więcey, 

rzadkie i piaszczyste nmiey spulchniania 

potrzebują. W powszechności aby grunt był 

należycie spulchniony, potrzeba go tyie ra¬ 

zy .orać, radlić i skrudlic, aż powierżchnift 
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jego należycie skruszony , * i ledwo ze nie 

- w proch zamieniony zosfanie. W oraniu u- 

ważać bardzo potrzeba, ażeby gdzie cienka 

warsztwa dóbrey ziemi na wierźchu znay- 

^duie się 3 w takowym gruncie głęboko nie 

orać, albowiem wydobyty piasek z^e spodu 

całe pole zepsuć może. 
P. Jak grunt oczyścisz z chwastów ? 

O. Potrzeba go kilka razy pługiem, so- 

chę5 radłem przewrócić : korzenie bronami, 

a potym grabiami na wierzch roli wyciągać, 

zgromadzić, wysuszyć i spalić. . :'c 

P. Jakie iest użycie narzędzi rolniczych wyi fa ,l 

iey wspomnionychl 

O. Pług służy do orania ziemi wszyst¬ 

kich gatunków’ wy i ę wszy kamienistych.' 

Socha służy szczególniey gruntom ka¬ 

mienistym, lubo i wszystkie inne można nią 

orać. Płng ma ten pożytek, iż podcina ko-'* 

rżenie chwastów, a przez to w znaczney ilo¬ 

ści niszczy ie. Socha zaś lepiey spulchnia 

ziemię, i głębiey nią orać można. Obydwa 

te narzędzia godne są piiney uwagi gospo¬ 

darzy, aby poprąwionemi i udoskonaicnenu 

zostały. 

Radło używa się do rozbijania grubych 

brył ziemi , pługiem lub sochę wyłożonych; • v' 

dla tego radłem w poprzek orze się. 

Brona służy do skrudienia, i zawlecze¬ 

nia nalsienia; na gruntach piaszczystych u- j 

‘ /V', :: 3 

c* 
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■* żywaią bron drewnianych, na tłustych i 2le- 

głych żelaznych. , 

Walec ieżeli zębaty służy do skrudle- 

nia roli, ieżeli gładki do przyciśnienia zie- 

'■ mi po zasianiu, ieżfli ta iest zbyt rzadką i 

lekką. ■ 
P. Jakich bydląt, do orania używać się 

zwykło i ^ 

O. Do orania pospolicie używaj wo- 

s ł<Sw:*zdaie się, iż sama natura przeznaczyła 

_ie do tego: albowiem wielkość ciała, moc 

sił, krótkość nóg, powolny chód, powodu- 

iąca się łagodność , a w naywiększey pracy 

niezwyciężona cierpliwość iawnyrn są tego 

' dowodem* Do brony zaś i walca więcey ko¬ 

ni używa się. 

W oraniu uważać potrzeba, aby plaga¬ 

mi bydła nie męczyć dopóki głosem rządzić 

.daiąsię, nie pozwalać im odpoczynku aż na 

końcu staia. Wołowi spracowanemu'potrze¬ 

ba grzbiet ręką natrzeć, skórkę na nim po¬ 

ruszać; przez zaniedbanie bowiem tego ró¬ 

żnym chorobom podlega bydło. 
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ARTYKUŁ VII. \ 

O rozmaitych rodzajach nasion > v 

gospodarskich. ' 
i' * V k 

. - '■*©•>— ■ « 
y 

_ ‘ \ 

Pytanie* Jakie są nasiona gospodarskie ? 
Odpow: Rozmaitc są , i w różnych kraiach 

* * *s 

odmienne, ia tu wyliczę nayużywańsze xi 

bardziey do rodzaiu zbóż należące, a te są : 

pszenica ,' żyto, jęczmień, owies, proso, ber, 

gryka, i urecka pszenica y grochy , len, ko¬ 

nopie. Warzywa zas' i trawy opiszę pod 

artykułem ogrodów, i łąk. 
P. Co powiesz o pszenicy:'i •„ 

O. Pszenica iest naycelnieyszym i nay- 

pokupnieyszym ziarnem; są iey różne ga- 

tunki, wszystkie jednak potrzebują gruntu 

tłustego. Bardzo czysta i biała rodzi się na 

gęuncie, w którym "więcey gliny niż piasku ' 

znayduie się, a Jctór.y dobrze gnoyny, lub 

^arglem nawieziony i spulchniony iest. 

Pszenicę pospolicie sieią na zimę, lubo iest , 

iey drugi gatunek nazwany iarą , który siere 

się~na wiosnę, lecz rzadko kiedy taka do¬ 

brze udaie się. 

P. Opisz mi żyto ? v - 

O. Zyta także różne są^gatuńjci, po-' 

*policie sieie się na takich gruntach, gdzie 

/ 
. / 
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pszenica udawać się nic chce5 urodzi się i na 

podłych; naylepszy iest pod niego grunt 

złożony z równych części gliny i piasku. 

Pospolicie na zimę sieie się , lecz iest i iare3 

które rzadko kiedy dobrze udaie się. 

P. Co powiedz o ięcztnieniu ? 

CK Jęczmienia różne są także gatunki, 

sjeie go się na wiosnę i to póżniey nieco, 

bo naymnieyszego mrozu boi się. Gruntu 

potrzebuie tłustego i dobrze uprawnego. 

Zbyteczna wilgoć wiele mu szkodzi. Gdy 

zupełnie doyrzeie , kłos zdziebła spada, nie 

trzeba więc czekać 3 aby przestał, ale Jak 

tylko się zapali , trzeba go natychmiast sko¬ 

sić; a gdy kilka dni na pokosach poieży, w 

kopice zgromadzić, lub w snopy związać. 

" P. Opisz mi owies ? 

O. Owsa także różne są gatunki , sieie 

się zaraz 2 wiosny i częstokroć na skibę; u- 

daie się na gruncie piaszczystym, lecz irsa 

lepszy grunt, tym lepiey rodzi się. 

P. Co powiesz o prosie ? 

O. Prosa pospolicie trzy gatunki u nas 

znajome są ; czarne, białe , i czerwone. Sic¬ 

ie się poźno na wiosnę , bo naymnieyszego 

mrozu boi sję; dobrze udaie się na nowinie 3 

a lepiey jeszcze na namułncb rzecznych: że 

się zbyt krzewi, dla tego sicie się rzadko. 

Proso skoro w kitkach podsyciła, zaraz go 

skosić lub zząć potrzeba 3 albowiem skoro 
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się pddstoi zewszy stkim , Ziarno wypada- , 

Zwiezione do stodoły, powinno być- iak 

nayprędzey wymłócone, bo łodyga iego nie 

dobrze wyschła, zagrzewa się. 

P. Opisz mi ber f 

O. Ber pódobny iest do prosa9 tylko 

źe proso ma nasienie w gronach, ber zaś 

w kłosach. Ber podleyszy iest od prosa, * . 

sieie się tak iak proso. 

P. Co powiesz o gryce ? ^ 

. ^ O. Gryka nazywa się hreczką albo ta- v 

tarką* Grunt lubi suchy, lekki r a nayle- ^ 

piey udaie się na piaszczystych nowinach* 

Sieie się na wiosnę, naypóźniey od innych 

2boż. Na nasienie bierze się pospolicie po- 

ślednieysza , i sieie się w dzień pogodny , je¬ 

żeli być może, w rolę suchą. Gryka grunt 

czyści i naprawia. ' ; • 

P. Opisz turecka pszenice ? 

O. Turecka pszenica, inaczey kokoryca, 

albo kukuruza zwana, potrzebuie gruntu tłu- 

stego , ciepłego. Sieie się wcześnie na wio¬ 

snę, i na morgu wysiewa się doftrniu garcy. 

Gdy iuż ma pięć listków, wzruszają pomię- 

day ni a ziemię motykami, chwast wyry-/ 

waiąc , i gdzie gęsta rozrzedzając , tak aże¬ 

by człowiek mógł przechodzić około niey. 

Gdy wyrośnie w kolano, drugi raz znowu 

Wzruszają ziemię około niey motykami , i 

obsypuią ią.wysoko , wszystkie wyrostki o- 

i 





koło niey wyrywaiąc. Na iedney łodydze 

bywa czasem trzy stryki , a z każdego wy- 

młaca się po kilka set ziaren. Robią z niey 

chleb, kaszę ,, używaią na słód, karmienie 

drobiu, wieprzów, i tym podobnie. 

P. Co powiedz o grochach ? 

O. Grochów różne są gatunki, iako to: 

groch biały albo fasola, groch polny, bób, 

i soczewica. 

Grochu białego wiele iest także ga¬ 

tunków, w ogólności są tyczne i piesze. 

Sieie się na wiosnę , gdy iuż niebezpieczeń¬ 

stwo mrozów ustanie: lubi grunt tłusty, 

s ciepły i dobrze uprawiony. 
Kiedy iuż ma prawdziwe liście, powin¬ 

na się ziemia około niego motyką poruszać, 

* gdy si? potyczy, obsypuie się tak, iak tu¬ 
recka pszenica. 

Grochów polnych różne są także ga¬ 

tunki , potrzebują gruntu ciepłego, tłuste¬ 

go* nie świeżo na wiezionego. Sieią się na 

wiosnę : gdy po większcy części doyrzeią , 

koszą się, polezą aż wyschną, j zwożą się 

do stodoły, gdzie wysoko układaią się , aże¬ 

by wilgoci od ziemi nie nabierały, od któ- 

rey wyrastają. * 

Bób potrzebuje gruntu tłustego, dobrze 

uprawionego, sieie się jak groch. 

Soczewica takiego gruntu, i tak, iak 
groch polny sieie sję, 

• \ 
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{?. Len Iepiey się udaie na gruncja 

' mającym w sobie/nieco-gliny, niż na lek¬ 

kim, potrzebuie cfobrey uprawy, osobliwie 

na nowince, ;aby ta przez uprawę dobrze 

przegniła. Jeżeli len sicie się dla nasienia 

czyli siemienia, sieie się go rzadziey, ie~ 

żeli zaś dla przędziwa , sieie się gogęściey, 

ażeby dźbła lnu cienko i. wysoko dla deli- 

katnieyszego włókna wyrastały. Len po¬ 

trzeba z chwastu dobrze wypielać, a osobli¬ 

wie a lepczycy, która go kręci i żywność 

mu zabiera. Nayprzyzw’oitsza pora zrywa¬ 

nia lnu, kiedy prątki poczynaią brać kolor 

iasno* żółty, kiedy liście opadają i ziarno w 

główkach brunatnicie. Trafia sięczęsto,że 

na iednym polu len w iednym micyscu iuż- 

doyrzały, gdy w drugim leszcze trzyma sję 

pielono. Jeżeir się w iednym czasie wszy¬ 

stek wyrywa, pilnie na to trzeba uważać, 

ażeby doyrzały od zielonego odłączyć ; z 2a- 

niedbaney albowiem tey przestrogi dwoiako 

gospodarze szkoduią: nayprzód, że ponieważ 

doyrzały iest twardszy, przeto więcey cza¬ 

su potrzebuie, ażeby się w moczydle nale¬ 

życie wymacerował, niżeli 2ięlonawy ; a za- 

tym zieiońawy częstokroć w moczydle zgni- 

ie, nim doyrzały zupełnie doydzie. Powtó- 

W że siemię niedoyrzałe z dojrzałym się mię- 
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sźa, a przez to nie pewn? czyni przyszłego 
urodzaiu nadzieję. ' 

1 P. Co powiesz o konopiach ? * 

O. Konopie takiego gruntu i takiey ti« 

prawy co i len potrzebuj , sa dwojakie pło« 

skonki i maciory. Płoskonki czyli samce co 

nie mały owocu, maciory albo samice, które 

nasienie maią. Płoskonki prgdzey doyrze- 

wai^^a zat.ym prędzey sięwyrywaią, susz$ 

i mac.eruia. Maciory wybrane powinny być 

.wprzód w kupie złożone i nakryte, ażeby 

się główki zagrzały 3 a przez to nasienie w 
©młocie prędzey wypuszczały. 

ARTYKUŁ VIII. 

* Uwagi względem sieyby. 
{ 

V ' - 

Pytanie. Na co uważać potrzeba w sianiu ? 

Odpowiedź. Trzy główne uwagi względem 

sieyby zachować trzeba: i) ażeby rolą zasiać 

nasieniem czystym i zdrowym, 2) w czasie 

przyzwoitym 3 3) sposobem iako najdosko¬ 

nalszym ; od tych trzech albowiem kondycyi 

naywięcey zależy obfitość lub szczupłość 
przyszłego urodzaju. 

I P. Jakie iest nasienie czij.ste i zdrowe f 

O, To, ktorego ziarno iest iędrzne 1 

ważne, które na pniu zupełnie doyrzało, a 
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w spichlerzu nie zatęchło, ani ie robactwo 

nadpsowało. , Ze pospolicie ziarna iędrzne 

i chude zmięszane są razem , więc oddzielić 

ie potrzeba przez dobre młynkowanie, « lub 

sypać z wolna na wodę, gdzie chude na 

wierzchu zostanie, a ważne^na dno,póydzie« 

Potym wyimie się z wody, wysilszy i zasieic. 

P. Jaki iest czas sieyby ? " 

O. Czas sieyby sarna natura okazuie, to 

iest kiedy nasienie samo opada ną ziemię. 

Lecz to ma się rozumieć do tych tylko ro¬ 

ślin, które u nas, lub w kraiach Jednakowe 

ciepło i zimno z naszym mających, dziko, 

same rosną. Dla tego żyto i pszenica, że 

w kraiach zimnych dziko rośnie, u nas też 

na zimę sieie się,jęczmień zaś proso, gry^- 

Jca^ i inne, że w kraiach ciepłych dziko ro¬ 

sną, dla tego u nas naymnieyszego mrozu 

boią się, a ztąd pózniey na wiosnę siei$ 

się. Zd oświadczenia wszyscy wiedzy, kie¬ 

dy iakie zboże siać potrzeba; w ogólności 

* mówiąc wczesne sieyby są lepsze , niż śre¬ 

dnie,,a późne rzadko kiedy dopisuią. “Na 

gruntach i podłych i piaszczystych lepiey 

iest siać wcześnie, osobliwie oziminę, a na 

• gruntach tłustych nieco pózniey. 

, j P. Jakim sposobem sieie się zboże ? 

0.\ Pospolity siania sposób iest brać na¬ 

sienie ręką i rzucać puszczai.ąc ie pomiędzy 

palce mniey lub więcey, .podług wielkości 
% 
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ziarna i potrzeby rzadszey lub gęścieyszcy 

eieyby. Wicie od tego zależy) aby równo 

wszędzie rolę zasiać, dlatego te robotę lu¬ 

dziom tylko sprawnym powierzyć można. 

Miarę wysiewu trudno iest umiarkować, ża. 

leży to od gatunku nasienia i własności 

gruntu. W powszechności na gruncie tłu¬ 

stym rzadziey , na chudym gęściey sieie sięa 

albowiem na gruncie tłustym iedno ziarno 

kilkadziesiąt kłosów wydać może, zaś na 

chudym pospolicie iedno ziarno) ieden kłos 

wydaie. Tak tedy na gruncie .tłustym mniey 

cieie się5 a więcey zbiera.* na gruncie zaś chu¬ 

dym więcey sieie się, a mniey zbiera. Tu 

więc gospodarze naywięcey pracować i do¬ 

chodzić powinni) ażeby po lako naymniey- 

szych zasiewach 3 iak.o nayoblitsze zebrać uro- 

dzaie. Posiane 2boże zawleka się bronami, 

na tęgich gruntach żelaznemi 5 na piaszczy¬ 

stych drewnianemu 

P. Po skończonej/ sieybie czyli zostaie ie- 
szcze co rolnikowi do roboty ? 

O. Po skoriczoney sieybie uważać pil¬ 

nie potrzeba. i) Ażeby woda, że dżdżu lub 

śniegu na zasianym polu nie stała 3 co po¬ 

strzegłszy potrzeba przekopywać rowki) lub 

pługiem albo sochą głębokie bruzdy prze¬ 

gnać) któremiby woda opaść mogła. 2) Aże¬ 

by ani w' iesieni ani na wiosnę bydło na zbo¬ 

żu się nie pasło, przez co nie mało bywa 
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( szkody 5 gdyż jedno się z korzeniem wyry¬ 
wa, drhgie bydlęta nogami głęboko w zie- 
nlię wbiiaią, trzecie gdy już w kolanka wy¬ 
rastaj ze wszystkim wygryzają. 3) Ażeby w\ 
czasie przyzwoitym nim się kwiat pokaże* 
z chwastu wypielone było. 4) Ażeby oso¬ 
bliwie pszenica., gdy bardzo wybuia , przy¬ 
jęta , Jub prfykoszona była nim w kolanko 
poydzie, przez co w słomę bardzo nie wybu¬ 
ja i nie pokłada s}ę. 

ARTYKUŁ IX. 
» , * 

. s- 

O uszkodzeniach zasiewów. 

Pytanie. Jakie szkody zasiewy ponosić mogąf 
Odpow: Rozmaite przypadki zbożom i in¬ 

nym roślinom gospodarskim szkodzą , iako toS 
odmiany powietrza, rożne .właściwe im cho¬ 
roby i rozmaite zwierząt rodzaie. 

P. Jakie szkody, ponosi, zboze z przyczyny 

odmian powietrza ? 

O. Wiatr szkodzi, gdy zboże kwitnie* 
zrywa albowiem kwiat, a z nim płdd, przez 
co kłosy prdżne, lub mało ziarn dostaią# 
Wiatr gwałtowny pokłada buybe zboże, któ¬ 
re przed czasem gniie. Wielkie susze, lub 
deszcze ustawiczne albo zimna, nieurodzay 
•prawuią* Są niektóre wiatry zaraźliwe * 
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na cnłych łanach zboża zarażające. Temu 

wszystkiemu zapobiedz nie iest w naszey 

mocy. Tyle tylko możemy, ażeby przez 

przyżynnnje lub przykaszanie nie dać zbo¬ 

żu wTybuić się^ lub pomiędzy wybuione ga¬ 

łązki z drzewa powstawiać. 

P. Jakie są choroby- roślin ? 

O. Pospolite są: rdza, śnieć, węglik, 

i spór. 
P. Co iest rdza , i iak iey zapobiezjfsz l 

O. Rdza obsiada liście i łodygę roślin 

i sprawuie próżność w kłosach. Grunta na 

rudawiznach częstokroć tey chorobie podle¬ 

gają , lubo czaszem i na innych gruntach 

wiatr popędziwszy powietrze napełnione 

częściami rudy, zaraża zboże. Zapobiedz 

temu nie można. 

P. Co iest śnieć i węglik, oraz iak im za» 

pobicźi/sz f 

O. Śnieć iest zaraza zbóż, a osobliwie 

pszenicy. Dwoiaka iest śnieć, iedna co za¬ 

raża wszystkie kłosy, druga niektóre tylko 

i taką nazywają węglikiem. Ażeby zboże 

wolne od zarazy śnieci byio, pot;-ze ba rolg 

czystym zbożem siać, i gnojem dobrze prze¬ 

gniłym, z którym częstokroć nasienie śnie* 

ci na pole wywozi sie. Jeżeii nasienie iesc 

śnieciste, potrzeba go w wodzie wapienne/ 

poty płukać , aż woda czysta będzie, przez e® 
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»lbo całkiem zapobieżysię zarazie, lub bar¬ 
dzo zmnieyszy się onę. \ /. , . ;,V, 

* P. Co iest spór i iak mu zapobiezt/sz ? 
O Spór iest pospolity chorobą żyta, któ¬ 

rą wydaie długie, a czarne ziarno z kłosa 
sterczące. Odbieranie czystego nasienia, I 

na to pomaga. 
P. Jałcie zwierzęta zbozom szkodząX’ 

O. ' Myszy, susły, dziki , niedźwiedzie, 
izarańcza , gąsienica i rozmaite ptastwo. 

P. Jaki sposób masz przeciwko mt/szotn f 
O. Myszy czasami w wielkiej ilości na 

pole napadają, lecz doświadczono, że się sa- 
ne zaiadaią, i dla tego w krótkim czasie szko¬ 
lę robić przestają. Można ie także za płip- 
jiem miotłami dzieciom kazać wybiiać. 

P. }aki masz sposób przeciw su słom f 
O. Susły więcey szkody robią , na wy¬ 

gubienie których potrzeba lać wodę w ich 
iacny, a gdy na widok wy id ą , zabiiać. 

P. }aki masz sposób przeciw dzikom i nie* 

Hwitdziom l 

O. Dziki i niedźwiedzie w nocy nacho¬ 
dzą na pole , którego pilnować trzeba paląc 
ogień i odzywaiącsię ieden do drugiego ,a 
tak głosu ludzkiego te 2wier2ęta unikać będą. 

P. Jak zapobieiysz szarańczy. ? 
0. Szarańcza rzadko kiedy kray nasz 

odwiedza, lecz gdzie pad/ue, prócz gołej 
/ / .* / 

* *■ ; 
% - 

f 
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ziemi nie nie zostawuie. Dla pozbycia się 

jcy, lub żeby się zaraza nie szerzyła , ieden 

jest nayskutec2nieyszy sposób; toiest: wy¬ 

bić czyni prędzey rów około nich, nastro¬ 

szyć nad nim suchey słomy, zeyść się potym 

kilku gromadom 3 rozstawiwszy się długą 1 i- 

nią, krzykiem, dźwiękiem różnym, strzela¬ 

niem, i miotłami pędzić szarańczę w wy¬ 

kopany rów i w nastroszoną słomę, a tam 

końmi tratować i palić. Wszystko to robić 

się powinno przed miesiącem Wrześniem, 

nim szarańcza płód swóy na ziemi złoży, z 

którego się w roku przyszłym odnawia. 

P. Jak wygubisz gąsienice { 

O• Gąsienica nie tak zbożu , iak in¬ 

nym roślinom gospodarskim szkodzi , gdyż 

ziele ziada, przez co roślina nikczernnieie, 

a czasem ze wszystkiem ginie. Na kapu¬ 

ście i innych roślinach posypują gąsienicę 

jęczmienną plewą, która ią kaleczy i gubi, 

lecz wtenczas tylko, gdy iest zbyt młoda, 

bo starcy nic nie szkodzi; gdzie zaś plewa 

utrzymać się nie może , trzeba zbierać i gu- 

bić gąsienice, jeżeli ludzi iest do tero do- 
Kj> 

syć. Na drzewach pokazu iące się paięczyny, 

W’których złożony iest płód gąsienic, po¬ 

trzeba w zimie pilnie zbierać i palić; na ka¬ 

puście zas składnią motyle proszek żółty ? ńo 

ikry rybiey podobny, ten także pilnie ście¬ 

rać należy, zapobieży sję przez to wiele zie^ 

mu 
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mu na potym. G^sienicć pospolicie blisko 

drzew rodzić się zwykły, gdzie więc drzew 

nie masz , tam- i gąsienic nie będzie. -i 

P. Jak odpędzisz ptastwo ?' 

< O. Ptastwo różne wyiada ziarno posia- 

ne na roli. lub doyrzewaiące w kłosie* na 

to nie masz sposobu tylkp oganiać zboże 

przez dzieci i ludzi próżnujących, i straszy-; 

dła stawiać, które jednak często odmieniać 
•J m, 

potrzeba* bo ptaki przyzwyczaiaią się do 

nich. ; h 
\ 

ARTYKUŁ X. 

O żniwie i młoćbie. 

JL ytanie/. Kiedy, zboze zbiera się z pqla ? 

Odpow: Gdy zboże zupełnie iuż doyrzeie* 

2bierać go pilnie po tirze ba , aby nie przesta¬ 

ło, przez co wiele szkody dziać się zwłykło. 

Zboża kłosowe wtenczas są doyrzałe, gdy 

ich słoma zupełnie zżółknie. Gryka zaś i 

proso doyrzewa zupełnie , lubo łodyga ich 

jeszcze zielona; potrzeba więc pospieszać 

2zbiorem tych zbóż ,/których łodyga w ko¬ 

pkach wyschnie. Doświadczono, że świe- 

dowato zebrane zboże, nieiylko więcey wy* 

daie* bo ziarno wcale nie;wykrusza się , lecz 
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i mąka z niego iest pięknieysza niż z prze- 

stałego. 
P. Jakim sposobem zbieraią zboża ? 

O. ,W różnych kraiach różnym sposobem 

zbieraj zboże, naywięcey iest takich, któ¬ 

rzy oziminę żną sierpem , - a jarzynę koszą, 

lecz wielu iest takich, którzy i oziminę i 

iarzynę koszą, ale wtenczas kiedy zboże 

iest świedowate, albowiem przestałe kosą, 

wytrząsa bardzo ziarna. Do koszenia zboża o- 

patruią kosy grabkami, ażeby się równo zboże 

• kładło, i wysokie kłosy nie targały. W po¬ 
wszechności mówiąc, daleko prędzey i mniey- 

szą liczbą ludzi można skosie 2boże, niż 

pożąć, gospodarze więc qad tym zastana¬ 

wiać się i próbować powinni , co im iest le¬ 

pszego i dogodnieyszego. 

P. Po zżęcia lab zkoszeniu zboża, iaka 

dalsza robota okoio niego ? 

O. Najprzód zboże na garściach prze¬ 

schnąć nieco powinno, po tym wiążą ie w 

snopki, i w mędie układaią po 15 w iednym, 

lub drobne zboże w kopki ustawiają. Gdy 

wyschnie w mędlach lub kopkach, zwożą do 

stodoły, do brogów, lub na polach układaią 

W sterty. 

Gdzie drzewa braknie do budowania 

stodół, tam dobrze iest używać brogów na 

czterech słupach z daszkiem wiadomych , a 
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1 miedzy niemi postawić młocarnię, wktdrey- 
by zboże wyinłncało-się. 

Gdzie zaś i drzewa wcale brakuie , i 

grunta są tłuste, 'tam układaj zboża w sier¬ 

oty, koło nich ziemię ubjią i wyrównają ,< na 

którcy młócą zboże pod gołym niebem w cza¬ 

sie pogody; gdy zaś deszcz pa cła , przykr.y- 

y/Aią klepisko słomą, aby nie zamokło. Ta* 
» . 

kowy sposób iest użyteczny tam_, gdzie kra¬ 

dzieży na polu obawiać się niej można. 
. P. Czy iest iaki sposób łutwegą i prędkie*, 

kiego wysuszenia zboża ? 

O. W północnych kraiach gdzie późno 

lub-nie zawsze doyrzewa zboże y suszą ie 

~ w przepłotach, a potym w osieciach. prze¬ 

płotach na wolnym powietrzu prędko snopki, 

'wysychają. Z przeplotów biorą ie do osie- ; 

ci5 to iest suszarni, gdzie za pomocą ognia 

prędko i zupełnie dosycha zboże. Z tako¬ 

wego suszenia iest ten zysk, iż zboże bar¬ 

dzo łatwo wyrnłaca się, i wszelkiemu zepsu¬ 

ciu nie podlega. U nas wiato osobliwie mo¬ 

kre z pożytkiem tych sposobów użycby mo¬ 

żna, zwłaszcza do Wysuszenia późno ciętey 

koniczy ny. ^ . 

P. Jak się robią przeploty ? 

O. Około stodoł, lub gdzie podobać się 

będzie, stawiają słupy na 4 łokcie od siebie 

oddalone , a wysokie do 15 łokci. "Na łokieć 

od aicmi przeymuią się łatą, i wyżey daie 
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się wiele łat tak oddalonych od siebie, lak 

są snopy grube. Słowem że te przepłoty for- 

niuią iak drabinę, albo raczey płot żerdzio¬ 

wy rzadki. Między te żerdzie wsadzają się 

na płask snopki, i kłosami na dół zwiesza¬ 

ją się. Tym tedy sposobem każdy snopek 

powietrze na około przeymuie, a deszcz 

choć upadpie, prędko z nich zleci , i snopki 

wysychają. 

P. Jak się robią o sieci ? 

O. Osieć czyli suszarnia, iest to izba 

postawiona tuż przy stodołach. Kto ma wiel¬ 

ką krescencyą, dwie takie izby, lub więcey 

postawić powinien. W tey izbie ściany i 

połap dobrze opatrzony, i drzwi do stodo¬ 

ły być maią. Spodem daje się ognisko z ka¬ 

nałami iak w’oranżeryi, tylko więcey kana¬ 

łów dać potrzeba, przez które ogień prze¬ 

chodzi, do luftu' kominowego na, wierzch 

idącego; nad kanałami na łokieć wysoko da¬ 

ją się legary, i na tych żerdzie gęsto, ta¬ 

kie'iak szczeble. Na tych żerdziach snopy 

układaią się kłosami na dół, a odziemkami 

do góry aż cała izba napełni się. Wyżey 

potyrn daie się druga warsztwa tych żer- 

dziów, i trzecia, i snopki równie układają 

się. Gdy tedy snopki przejmie należycie 

ciepło i wrysuszy, wynosi sie zboże z osicci, 

a drugie wnosi. Gdy ogień wypali się, za¬ 

tyka się czeluść i luft kominowy, a w kana- 
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hch w wielu rnieyscach oddechy otwierały 

się, przez co więcey ciepła, dodaie się. Mo¬ 

żna także zamiast kanałów dymem wysu¬ 

szać zboże, lecz w tym razie iednę tylko 

warsztwe zboża układa się. 

P. Jakim sposobem wymlaca się zboże? 

O. Nayzwyczaynieyszy, i naylepszy 

z dotąd wiadomych sposobów, iest wymła- 

cać zboże cepami. Starożytni gospodarze 

tratowali zboże bydłem Jub końmi , i po dziś 

dzień w wielu kraiach uży waią wózka na 

4chskołkach , sanków i walców do tratowa¬ 

nia, lecz te wszystkie sposoby mai^ swoie >. 

nieprzyzwoitości. Dzisieysi gospodarze po- - 

wynaydowali rozmaite machiny do młócenia 

zboża, lecz te albo są bardzo kosztowrne, 

lub niedoskonałe: ciągła iednak praca u- 

• mieiętnych gospodarzy w oszczędzeniu rąk 

ludzkich do młoćby , spodziewać się każe, 

że kiedyś pomyślnym skutkiem *uwieńczo- 

~ ną zostanie. Wymłociwszy doskonale zbo¬ 

że, wywieie go się rzucaiąc przeciwko wia¬ 

tru, albo przepuszczając na młynku, póty^ ' 

póki zupełnie się nie wychędoży * i chowa 

do spichlerza. 
/ 

' • . > 
' i 

i 
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ARTYKUŁ XI. 

O sposobie chowania zboża. 

JL ytanie. Co powiesz o przechowaniu zboźa\ 

, \ Odpowiedź, Zboże-w^ymłocone różnym 

podpada przypadkom, ą naywigcey szkodzi 

'nul zgnilizna i robactwo. 

^ P. Jakie masz sposcbij przeciwko zgniliźnie ? . 

< . O. Potrzebą ażeby zboże niebyło w cie*„ 

ple 5 w w iigoci , ani na świeżym powietrzu , 

gdyż te przyczyny osobliwie połączone ra* 

żeni zgniliznę sprawni^. Konstrukcya więc 

spichlerza taka byd powinna 9 aby tam ani 

ciepło j ani wilgoć 9 ani pow ietrze nie do¬ 

chodziło. Ktoby więc chciał na długi czas 

zboże przechować3 takowe spichlerze sta¬ 

wiać powinien. Inny zaś mniey kosztowny 

sposób przechowania przez długi czas zbo* 

. ża iest, wykopać w ziemi snchey i twardey 

dół, lecz taki 5 któryby im głębiey dd^c* w 

ziemię rozszerzał, się, słowem cały dół aby 

uczynił formę butelki; takowy dół wypala 

się dobrze słom$ , i nasypuie się zbożem , i 
nakryie się deska, na którey ułoży się wy-. 

suszoney -gliny3 a na te nasypie się ziemi 

w kształt mogiły i uklepiej ażeby wilgoć 

na strony ściekała, w takowych dołach sta* 

\ 

t 
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rożytni i po 200 Jat przechowywali w cało¬ 

ści zboża. . ' .'■■■■ ' ' 
P, Jak uchronisz zboże o3 robactwa ? 

O. Nayskutecznieyszy sposób przeci¬ 

wko robactwu iest, ażeby zboże było suche* 

i w suchym i chłodnym przechowane miey- 

scu. Robactwo wyplęga *ię z płodu C2yli 

z proszku 5 który się ze zbożem do schowa¬ 

nia wnosi- Jeżeli tedy ów proszek doznaie ' 

ciepła, wilgoci, i świeżego powietrza y na¬ 

tenczas wyplęga się i zaraża zboże. , 

ART; Y KUŁ XII. , , 
r ' . 

O Jakach.- " * / . 
■-—- . 

i f 

D . 
lytanie. Wielorakie są łąki 

Odpowiedź. Dwolakie , samorodne i kun¬ 

sztowne. Samorodne są te , które bez ża- 

dney uprawy rodzą trawę ; kunsztowne zaś 

które się uprawiały , i nasieniem traw łubia¬ 

nych 2ioł na paszę-zdatnych zasiewają'. 

'P. fakie są przymioty dobrey łąki samo- 

rodney ? ; - 

O. Na którey trawa gęsta, buynn i so¬ 

czysta prędko wyrasta: którey powierżcho- 

wnia iest. równa, gładka^ nie mająca nic ta¬ 

kiego coby kośbie przeszkadzało.- Wszyst- 

kie więc zawady na łące trzeba uprzątnąć, 

1 
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kępy porozkopywać, kretowiny grabiami po¬ 

równać i tym podobnie. Jeżeli na-inkach 

nie masz żadnych drzew, trzeba ie porządnie 

rzędami w liniach prostych posadzie, oso- 
w ✓ 

bliwie na yrudowiznach , edzie między drze- 

wami trawa buyoieysza rodzi się, i siano 

w cieniu suszone smacznieysze iest od tego, 

które na słońcu schło. -Łąki są albo zbyt 

wilgotne, albo suche. A tak pierwsze zie 

siano wydalą, drugie bardzo mało. 

P. Jak poprawić można łąki zbyt wilgotne 

i bagniste? 

O. Trzeba ie rowami obsuszyć : do cze« 

go uważać potrzeba na wiosnę, gdzie woda 

w naywiększey obfitości zbiera się i tam rów 

główny wybić: potym do tego głównego ro¬ 

wu inne poprzeczne poprzerzynać , a tak za 

kilka lat łąka należycie obsuszy. się, i lepszą 

trawę wydawać będzie. 

P. fak poprawisz łąki suche? 

O Zagraniczni gospodarze odwilźaią, 

i skrapiają łąki, starają się w bliskości wodę 

płynącą zatrzymać, i w czasie posuchy na 

łąki wpuszczać, i znowu za pomocą rowów 

gdy tego potrzeba ustaie spuszczać. Lecz 

to tam tylko uskutecznić można, gdzie to 

z łatwością przyjść może, a siano jest w wy- 

sokiey cenie. Gdy jąka iest zbyt sucha, nay- 

lepiey iest obrócić ią na pole , lub na łąkę 

kunsztowną, 

/ 
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P. Jakie trawy, rosną na łąkach satnoro- 

3nych ? ■ 
O. Rozmaite, stosownie do różności 

gruntów i położenia onych. I tak, 1) łąki\ 

bagniste wydnią zioła^ śmiałek, siennicę 

wodną, mannę, skrzyp bagnisty, rzerzaczkę, 

ostryż i t. p. Także zioła nietylko n]eprzy~ _ 

padaiące do smaku, lecz szkodliwe bydła. 

2) Łąki zalane, na których, czasami tyłka 

woda stoi , wydaią zioła: miotelnica łażąca* 

lisi ogon kolankowaty,-stokłosa leżąca, kło- 

sówka pachnąca. Te wszystkie gatunki tra¬ 

wy bydło bardzo lubi. 3) Łąki rzędzinne* 

które w’zimie wodą zalane przez susze le¬ 

tnie wjysychaią , wydaią zioła: śmiałek błę¬ 

kitny, grzebienica modra, nardusek ścisły^ 

rzep zapaszysty. Te zioła są także dobre 

dla bydła, 4) Łąki darniste, które prócz 

zwierzchniego korzonkami ziół ściśnionego- 

. darni u , nic 2icmi twardey nie maią, i czę¬ 

stego niebespieczeństwa dla bydła i ludzi \ 

są przyczyny. Takowa trawa dla koz ty lico, 

Jest zdatna, 5) Łąki górzyste, wydaią zio¬ 

ła; śmiałek, siennica górna , stokłosa owcza, 

miotelnica kłosista,i inne dla owiec zdatne 

, na takich łąkach rodzą się, 6) Gaiste i cie¬ 

niste łąki wydaią, proso rozprysłe, sienni¬ 

ca leśna , owiesek bnyny i t. p. 7) Odło¬ 

gowe trawy rosnące na ugorach są: pszeni- - 

c^ysko, pryszczernica, miotelnica czcza, o* 
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wiesek zytny I odłogowy, kąkol roczny , 

, trwały, i piiany, chabr wielki, lisi ogon łą¬ 

czny, śmiałek darnisty i pospolity, drzączka 

średnia, siennica łączna , śnieć owsiana, o- 

, wiesek żółty ^ grzebięnica czubata i t. p. 

P. Jakie zioła rosnące na łąkach są szko¬ 

dliwe bydłu? 1 

O. Jaskier 3 żabinek, sprawują choroby 

zgniłe w bydle 5 ćwikła pomorska iest ie- s 

,szcze szkodliwsza, a świnią wesz zadaje 

śmierć bydłu. ChwoszCzka, tłusztosz, my- 

S2e pszko, sasanka 3 złotnik złomnokostny 3 

sitowie włosiste 3 rosiczka , i wieloliść czyli 

' /bagienko ziele3 wołom i owcom są szkodii- 

W/e. Toiad wilczy koniom szkodliwy. Pie- 
-truszka ośla , orlik, cynowół, rosiczka iest 

śmiertelna owcom. Gałązki dębowe szkodli- 

/ ,we są bydłu. 
\ 

P. Czyli nie masz sposobu wygubić zioła 

szkodliwe na łąkach P 
O. Nayskutecznieyszy iest sposób wa¬ 

pnem posypować takowe łąki, które ma tę 

własność, iż zioła szkodliwe gubi, dobrą 

trawę poprawia, osobliwie na gruncie wil¬ 

gotnym 9 i mech niszczy. 

P. Jakie masz sposoby poprawy łąk f 

O* Oprócz wapna iak się wyżey rzekło 

-.skutecznie łąki popiołem posypując popra¬ 

wiać można. Także gnoiem potrząsając w zi¬ 

mie, z którego soki pożywne wiosenne de- 
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szcze i rozcieki wklepię w ziemię. Potym 

nioźna wygrabić gady, i jeszcze użyć go na 

pole. W takowyitfgnoieniu uważać potrze¬ 

ba, aby na wzgórkach raczey gnoić, a w do¬ 

linach można wcale nie kłaść gnoiu,\któęy z 

wzgórków woda ścięgnie w doliny.; Jeżeli 

trawy przestaję obficie rodzić się, natenczas 

siać ie trzeba okruszynami z siana w któ¬ 

rych różne traw nasienia znayduię się. ’ 

P. Co iest łąka kunsztowna i iafyic oney 

pożytki ? „ ■ ' 

O. Łąka kunsztowna tym się różni od 

samorodney, iż trzeba pod nię. rolę upra¬ 

wiać i rozmaitemi trawami zasiewać, co do 

pożytków zaś tym przewyższa łąkę samoro¬ 

dny iż same tylko pożyteczne i posilne tra¬ 

wy znaydować się na niey mogę, oraz że i 

grunt podły 3 albo piaszczysty można zasie¬ 

wać trawami, które na nim obficie urodzę 

•się i przyjemne sę bydłu. Oraz kto ma wie* 

le łąk kunsztownych, może wiele .bydła i 

dobrego trzymać, a zatym Iepiey grunta 
gnoić. ' % . 

P. tynkic gatunki traw na łąkach kunszt o* 

wnych s.ieią? - . ' 
s ** 

O. Koniczyna ,. kazorozec albo Lucer¬ 

na, Esparsetta , stokłos albo Ra igra s , Owsik , 

Wyka pospolita, Bimbineila> rzepa 5 mar¬ 

chew, jarmuż, kartofle i t,p, wszystko to 

do łęk sztuęznych należy. 
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P. Co iest koniczyna, iakie około niey cho- 

dzeńie i zbiór ? 

O. Koniczyny różne są gatunki, nay. 

lepsza iest ta, co czerwono kwitnie; dla 

bydła iest wyborną paszą, krowy wiele mle¬ 

ka od niey daią, a woły i konie spasają się. 

Gdy iest zielona, to iest prztd okwitnie- 

niem, i gdy się na kupie zagrzeie , bardzo 

iest szkodliwa bydłu, gdy iey wiele zie. 

Sieie się pospolicie z jęczmieniem, zasia¬ 

wszy wprzód jęczmień i zabronow'awszy sie¬ 

ie się potym koniczyna i tylcem brony za- 

bronuie się, aby głęboko nasienia w ziemię 

nie wbiiac. Gdy zaś jęczmień iuż zeydzie 

w czasie siewu koniczyny, natenczas cier¬ 

niem ią zabronuie się, aby broną nie wyry¬ 

wać jęczmienia. Po zebranym jęczmieniu 

koniczyna zacznie sporo wyrastać i przed 

zimą raz skosić ią można będzie na paszę : 

na następujące zaś lato trzy razy koszoną 

być może. Trudna iest do wysuszenia, po- 

traebuie kilkanaście dni schnąć, lubo w cza¬ 

sie gorącym i za 5 dni wyschnąć może. Na 

pokosach nie trzeba ią przewracać aż dobrze 

podeschnie, poczym przewraca się ią na dru¬ 

gą stronę. Jeżeliby zaś deszcz zbił ią bardzo 

do kupy , to trzeba ią ostrożnie wr z ruszyć. 

Potrzeba uważać aby nie zwozić i nie wzru¬ 

szać koniczyny tylko 2 rana po rosie, aby na- 

sieme i listki naysmacznieysze nie odpadały. 
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Na nasienie w drugim roku, w drugiey kośbie 

zostawi się5 aby należycie doyrzała3 co sig 

' dzieje , gdy główki oszarzeią i nasienie z 

nich zsk dotchnięciem w czas"gorzcy wypa¬ 

da. Na nasienie zżynaią sig sierpem głów¬ 

ki i w kopki ustawiają przez kilkanaście 

dni 5 aby należycie wyschły j reszta zaś kosi 

ssię potym/ na paszą dla bydła. Nasienie 

zwiezione i dobrze ususzone na sfońcu 5 w 

workach wnosi się ieszcze do ciepłey izby^ 

gdzie gdy należycie wyschnie3 z łatwością 

potym wymłdci się. / y 

P. Co powiesz o Kozorozcu czyli Lucernie 

Lity własnościach? 1 x N 

O. Lucerna kwitnie błękitno 3 wyrasta 

iuż na końcu Marca lub początku Kwietnia 

i trwa zielono aż do mocnych mrozów 3 iest 

więc ztąd użyteczna3 że i wcześnie ią mieć 

i w późną iesień świeżą trawą karmić by¬ 

dło można. Kosi się ią j i 6 razy przez 

lato; rośnie wysoko na trzy ćwierci i ło¬ 

kieć; wydaie daleko więcey paszy niż ko¬ 

niczyna 5 i mleko po niey krowy daią tłu-, 

ścieysze. Udaie się na gruntach lekkich i 
kamienistych. . Kosi się ią wtenczas gdy 

poczyna kwitnąć j albowiem późniey byłaby 

twarda i drewnista. Prędzey wyschnie niż 

koniczynaj lecz to ma niedogodnego, źe na 

pokosach po deszczu porasta. Lucerna .trwa 

ai do lat ty ; na nasienie, w czwartym dopie¬ 

ro roku zbierać ią trzeba. 

• . s • 
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P, Co powiesz o Esparsettcie? 

O. Esparsetta udaie się na gruntach fa¬ 

łowych 5 suchych $ kamienistych i gliniastych* 

Co do smaku dla bydła iest lepsza od koni¬ 

czyny i Lucerny. Dwa razy tylko kosie ią 

można na rok ^ z resztą tak się z nią postę¬ 

puje iak z Lucerną* 

P<. Opisz mi Stoklcs? 
O. Stokłos albo ray-gras, iest to gatu¬ 

nek trawy chudey , na średnim gruncie 

dobrze się udaie, dla owiec iest bardzo po¬ 

żyteczny. Niektórzy sieią go z Lucerną i 

Esparsettą, który razem z nią zebrany i po¬ 

rznięty 5 służy iey za sieczkę, 

P, / Co powiesz o Owsiku ? ' 
O. O.wsik iest to rodzay trawy doowsu 

zupełnie podobny tylko cieńszy a wyższy* 

Udaie się i na samych piaskach, trwaiąc z 

korzenia lat kilka. Wszelkim bydlętom 

przyiemny 5 a osobliwie póki świeży świ¬ 

niom. Posiany na wiosnę wprędce raz, 

daley przez lato i trzy razy koszony byw?a. 

P. Opisz mi wykę pospolitą '? 

O, Wyka pospolita, iest wyśmienitym 

pokarmem dla wszelkiego bydła. Orze się 

pod nią iak pod owies, i sieią ią na wiosnę 

zaraz po lodach. Grunt każdy dla niey zda¬ 

tny} wyiąwszy zgorzysty, i szczery piasek* 

Po wyce na zimę sieją żyta. Zbieranie iey 

takie iest iak grochu. Słoma albo wykowi* 
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ny, osobliwie z stomą zbóż, na sieczkę po-' 

rżnięte , wyśmienita ,‘iest paszą, dla koni* < 

ziarna zaś .wymłócone 5 wyśmienitym są, po¬ 

karmem dla drobiu. ' ’’ 1 : „ v 

p. Co powiesz o Bimbinelli ? , . . / 

O. Birobinella jest bardzo zdrowa dla 

bydła pasza, udaie się na górach. Sleie się 

do 50 funtów na mórg. Można mięsząc’ ią / 

z rajgrasem, esparsettą , lub owsikiem. 

P. Po co rzepę i inne warzywa przyłączasz 

do łąk ? < 

O.' Albowiem warzywa są wyśmienitym 

pokarmem dla wszelkiego rodzain bydła ; w 

lecie natf., a w 2imie owroc , bardzo iest zdro¬ 

wą i pożyteczną paszą.-N Te w.arzywa pod 

artykułem ogrodów, dokładniey opiszemy. > 
' _ / 

N 

ARTYKUŁ XIII. 

0 koszeniu traw , suszeniu i przecho¬ 

waniu siana. 

/ / * 

Pytanie. Na co w koszeniu, uważać potrzeba ? 

Odpowiedź. Na trzy rzeczy. 1) Jak ty U, 

ko trawa na łące zupełnie okwitnle , natych¬ 

miast powinni ią skosie, ażeby się,, na pniu 

nie zastarzała , 2 takiey bowiem siano bywa 

twarde , i nie żyzne. 2) Nie powinni nigdy* 

■ / 

v 
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kosić w czasie słoty , gdyż* przez to siano u- 

traca swoy naturalny smak. 3) Ani zbyt ni¬ 

sko , ani źbyt wysoko ścinać trawy nie trze¬ 

ba ; w pierwszym albowiem przypadku przy¬ 

cinaj się główki 5 z których trawa wyrasta, 

a zatym korzenia traw próchniej , i łąki co¬ 

raz mnicy siana daj, w drugim zaś.przy¬ 

padku , zostaie się wiele trawy na łące. 

P. W suszenia siana na co uważać trzeba ? 
O. Na cztery następujące rzeczy. i)A- 

żeby ani nadto nie przesuszyć, przez cosi?.- 

no bywa chude i nie smaczne, ani też wil¬ 

goci nad miarę w nim nie zostawić , przez 

coby zgniło. 2) Lepsze iest siano w cie¬ 

niu między drzewami suszone , niżeli na 

mieyscu otwartym , soki bowiem smak w sia¬ 

nie sprawujące, przez operacyą słońca 11- 

chodzą. 3) Nie trzeba czekać ażeby siano 

na pokosach ze wszystkim wysychało, ale 

w kilka godzin po koszeniu, należy pokosy 

rozrzucić widłami, przed wieczorem zgro¬ 

madzić w małe kopice, wr których gdy się 

siano jeszcze nie wyschłe, dobrze wypoci, 

rozrzucone nazaiutrz prędko wysycha, i 

przyjemnego smaku i zapachu nabiera* 4) 

Ody się trafi deszcz na pokosy, nie trzeba 
• 

le ruszać, aż nieco przeschną, inaczeyby 

wszystko siano zczerniało. 

P. s 
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P, fak przechowasz ususzone siano ?' 

O. Naylepiey przechowuje się siano w 

szopach, aJbo w brpgach $ lecz gdzie nie masz 

sposobności budowania brogów, składa się 

siano na łykach w stogi, albo w długie ster¬ 

ty. Ażeby od ziemi nie butwiało, potrzeba 

pod nie grubo podesłać słomy, trzciny, ga¬ 

łęzi, drew i t. p., ażeby zaś od słoty zwierz- 

chu szkody nie poniosło, trzeba aby dobrze 

było ususzone i nakryte: na ostatek, ażeby 

Ipydło do siana wolnego przystępu nie mia¬ 

ło, trzeba go ogrodzić lub rowem okopać. 
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O OGRODNICTWIE. 
■ • 

ARTYKUŁ I. 
i ' . 

0 założeniu i urządzeniu ogrodów. 

Pytanie. £0 iest ogród 9 

Odpowiedź. Jest to kawał gruntu ogro¬ 

dzony naokoło3 w którym rozmaite rzeczy 

na pożywienie i potrzebę ludzką sieią. Ze 

takowy grunt zawsze dobrze ogrodzonym być 

musi 3 dla szkody od bydląt i ludzi 3 ztąd 

też wziął nazwisko ogrodu. 

*' P. fPielorakie są ogrody ? 

04 Rozmaite 3 wgospodarstwrio dwa tyl¬ 

ko potrzebne 3 to iest: ogród kuchennymi 

ogród drzewny czyli sad, wielu te dwa ga- 

- tunki ogrodów razem mięszaią. 

P. Co iest ogród kuchenny ? 

O. Ogród kuchenny iest ten5 wktórym 

rozmaite warzywa, leguminy włoszczyzny? 

i tym podobnie sieią. 

\v 

\ 
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, P .Co iest ogród drzewny 9 czyli sad f y 

Q. Ogród drzewny ,iest/;ten, w ktoryna 

rozmaite., drzewa posadzone są * z których 

owoc na pozy wienie ludziom służy * iako to: 

gruszki* jabłka ^ śliwki * ,wiśniei tym po* 

dobnie. * ~ 
P. Jakie tnicyscc nayprzydatnieysze iest na, 

ogród . ‘ , 
O. Ogród powinien, być blisko domu* 

.na gruncie dobrym, a ieżeli nie iest takim, v 

potrzeba go poprawić sposobami w.Rozdz:JM 

w Art: jcim wytkniętemi * i ażeby mieć mo¬ 

żna w bliskości wodę. Położenie zaś ogro- 

da/ naylepsze. iest .od północy ku południc* 

wi,.albowiem południowe słońce nayiepiey 

ogrzewa rośliny. Obrane^nieysce na ogród* . 

ogrodzone powinno być dobrze, wedle roz* ^ < 

maitych sposobów wiadomych* 1 

P« Jak urządzisz ogródź , / 

O. Można go podzielić na tyle części* , 

wiele gatunków Goślin siać na nim chcemy* 

ażeby odmieniając rośliny* co rok na in-, 

nym gruncie regularnie przypadały* Można 

także podzielić cały ogród na tztery kwate¬ 

ry* Z tych iedna naylepsza służyć będzie 

pod rośliny tłustego gruntu potrzebuiące* 

-druga * śrzednia pod rośliny pomiernie do- 

brego gatunku potrzebujące, trzecia nay- 

podleysza* pod rośliny na podłym gruncie 

lość mogące* Czwarta zaś kw-aiera zostanie 

i 
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na rosadniki* inspekta* szkółkę drzewny 

pasiekę i tym podobnie. Między temi kwa. 

terami potrzeba dać ważkie ścieszki* aby 

wszędzie z łatwością doyść można* bez u- 

szkodzenia nogami roślin. 

P. Jakie narzędzia są potrzebne do ogrodu ? 

0. Głównieysze są ce : i) rydel* 2) 

tnotyka większa i mnieysza * 3) siekaczka do 

obcinania różnych głąbów* 4) krata do prze¬ 

siewania 2iemi * z drótu lub rózg drewnia¬ 

nych zrobiona* 5) grabie żelazne do rozbi- 

» iania brył* i drugie drewniane do zagrabie¬ 

nia posianego nasienia * 6) konewka ogro¬ 

dnicza z rurką i czapką dziurkowatą do po¬ 

lewania roślin* 7) maty do nakrywania ro¬ 

ślin* S) taczki do zwożenia ziemi* gnoiu i 

tym podobnie. 

ARTYKUŁ II. 

O uprawie ogrodów. 

nie. ' Na co uważać potrzeba w uprawie 

ogrodów ? 

Odpowiedź. Na następujące rzeczy : I) a- 

żeby grunt był zdatny pod roślinę * iaką siać 

na'nim chcemy $ ieżeli taki nie iest* potrze¬ 

ba go poprawić* czy to przymięszaniem in- 
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nyćh gatunków ziem 5 czyli pognoiami; 2) 

ażeby był należycie spulchniony i przygo¬ 

towany do przyjęcia nasion ; 3) ażeby głę. 

biey zorać czy skopać grunt pod rośliny głę¬ 

boko w grunt idące, iako toi marchew, pa¬ 

sternak, i tym podobnie 5 płycey zaś pod 

“niegłęboko krzewiące się .rośliny. _ - 

P. JV spulchnieniu, i przygotowaniu ziemi 

do przyiecia nasienia na co uważać należy f 

O Ażeby wszystkę ziemię wprzód zgno- 

iwszy, ieżeli tego potrzeba, zorać lub sko¬ 

pać przed zimą, gdyż to'wiele pomaga do 

dobrego rodzenia roślin, albowiem ziemia 

przez zimę należycie skruszeje y .cząstkami 

poży wnemi ,z pow ietrza napoi się , i z gnoiem 

wymięsza. Tym sposobem uprawiwszy do¬ 

brze przed zimą, na wiosnę nie trzeba go 

iuż spulchniać, lecz zaraz siać. .Niektórzy 

powtórnie na wipsnę na kilka dni przed siey- 

bą wskopuią 2iemię, lecz to bardziey szko¬ 

dzi niż pomaga, albowiem ciepło i wiatry, 

łatwo z ziemi poruszaney wilgoć,, która w zi¬ 

mie wsiąkła , wyciągają.1 To wtenczas tyl¬ 

ko czynić należy , gdy ziemia w jesieni nie 

byłn należycie spulchnioną, lub przez swóy 

gatunek bardzo uleżała się. Gaóy do ogro¬ 

dów powinien być taki używany , który iuż 

przez rok, dwa i trzy należycie przegnił, 

taki albowiem i lepiey skutkuie w ziemi , i 

wszystkie nasiona ziół w nim znayduiące się 

/ 
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zupełnie zgniią, gdy inaczey, powiększa, 

łoby się zielsko, i nieustannym plewidłem 

robotnika zatrudniało. Do tego w gnoin roz¬ 

maite‘robactwa nasiona swe składają, które 

ze świeżym gnoiem yyyplęgaią SI? na ogrodzie. 
* 1 , \ ' / , 

' t V 

ARTYKUŁ III. 
,\ 

Ogólne przepisy p rozmnożeniu i wy* 
\ . - ' 

chowaniu ogrodowin kuchennych. 

p 
-*■ ytanie. Jakie nasiona ogrodowin bije maią ? 

Odpowiedź. * Jedne nasiona są lepsze 

gdy są świeże, drugie gdy są dawne. Nie¬ 

które 3 i 4 letnie są dobre, inko melo¬ 

ny, szparagi 3 koper, gorczyca, inne zaś o- 

sobliwie warzywa z starych nasion wcale 

nie wschodzą. Naypewnieysze są nasiona 

świeże, z których wybierać te należy, któ¬ 

re srą pełne, ważne, przyzwoitego koloru, 

l dobrze dojrzałe.-- Jeżeli nasienie zdaie się 

byó nędzne, potrzeba go rozgnieść na pazno¬ 

kciu , gd zie ieżeli się pokaże oley, można 

go odżywić namoczywszy na kilka godzin 

przed sieybą \v wodzje , w Juóreyby ciasto 

kwaśne rozmącone było: ieżeli zaś olciu 

wcale nie ppkaże, takowe zeyść nie może. 
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p. Czyli moczenie nasion przed posianiem 
i 

_ 4est potrzebne ?; ' , 

O. Gdy nasiona są zdrowe i doyrzałe, 

bez moczenia obeyść się zupełnie mogą , ie- 

fdnak namoczone prędzey zęydą i buyniey 

rosną. Doświadczyli ogrodnicy', źe melony 

moczone w miodzie‘lub wodzie cukrowey, 

ogórki w mleku,grochy różne w lace gnoio- 

\yey ; sałaty, kapusty w wódce Francuzkiey; 

marchew otarta w soli, inne ziarna moczo- 
/ ^ i • 

ne w gnoiówce , lub iusze bydlęcey, tw^rd*’ 

sze w kwasie lub occie, albo nakoniecw wo¬ 

dzie, w którey wprzód uncyą saletry rozpu¬ 

szczono, prędzej wschodzą, buyniey rosną , 

i są smaczaieysze. ' ' 

P. Jaki iest czas najprzyzwoitszy do siania 

cgrodęwin ? 

' O. Czas sieyby ogrodowey iest iesień i 

wiosna, to iest: ogrodowiny, które zitnę w'y- • 

trzymać mogąlepiey iest posiać przed zi¬ 

mą, gdyż te na wiosnę, jak się tylko ziemia 

•ogrzeje, natychmiast wyrastają, i do uży¬ 

cia wcześnie zdatnemi się stają. Do tego 

rzędu należą marchew, pietruszka, bóraki, 

sałata, kapusta pospolita. Te zas' które się 

mrozów boią, sieją się na wiosnę; iako to: 

ogorki, melony, fasola i t p. 

! P• IV samey sieybie iak się postępuie? 

O. WyznaczyW’szy każdemu rodzajowi 

nasienia grunt przyzwoity i należycie uprą- 
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wiony, siać trzeba drobnieysze ziarno ręką, 
zbyt drobne z piaskiem zmięszane, aby nad- 

to gęsto nie 
wić; grubsze zaś nasiona posadzą się w głę¬ 

bokości i odległości od siebie proporcyonal- 

ney , porobiwszy wprzód na zagonach gra¬ 

biami rowki, w które nasienie sadzić się bę¬ 

dzie, potym zagrzebuie się grabiami, tak, 

aby ziarno drobne płycjey, większe zaś głę¬ 

bi ey zagrzebane było. Siać potrzeba ile mo¬ 

żności w dzień pogodny i przed deszczem ; 

gdyby zaś po zasiewie lub po przesadzeniu 

długo posucha panowała, trzeba nasiona i 

wy sad ki polewać. 

P. Co rozumiesz przez przesadzanie ? 

O. Niektóre rośliny iako kapusta sieią 

się wprzód gęsto, a gdy nieco roślinki wzro¬ 

sną , wybieraią się z korzeniami, i przesa¬ 

dzają na inne rnieysce wr proporcyonalney 

odległości od siebie, ażeby wyrósłszy miały 

dosyć mieysca wolnego rozpościerać się. Ta¬ 

kowe rośliny sieią się pospolicie* na inspe¬ 

ktach, aby wcześnie wzróść i w ziemię prze- 

sadzonemi być mogły. 

P. Co to są inspefeta ? 

O. Jest to rnieysce ziemi tak ocieplone 

przez gnóy koński, że w czasie mrozów mo¬ 
żna siać na nich, a zatym wcześnie na wio¬ 

nie można mieć różne rozsadniki, także wcze* 

śnie doczekać się ogórków, melonów , arbu^ 

posiać i nasienia nie zmarnotra- 
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2oV5 sałaty, rzodkwi i t. p. Utrzymywania 

takowych inspektów' osobliwie koło zna* 

cznieyszyęh miast wielki pożytek dla ogro* 

dnika czyni , albowiem wszystkie wczesne 
rośliny drogo wmieście przedaó móże3 sło¬ 

wem gdyby gospodarz wieyski miał znaczny 

ogród , i należycie około niego chodzicf u- 

miał, miałby daleko większą intratę z ogro-* 

du niż z pomiernego pola; w ogrodzie albo? 

wiem nieskończona liczba roślin sieie się^ 

a wszystkie dobrze sprzedanemi być mogą. 

F* Jak się zakładaią inspekt a? 

, O. Potrzeba wykopać dół na <j. stóp głę* 

boki, półtora łokcia szeroki 9 a długi podług 

Upodobania i potrzeby. Ten doł trzeba o- 

cembrować tarcicami na łokieć od południa 

a półtora od północy wyżey nad ziemią i 

w ten dół nasypie się kamieni i gruzów, aby, 
krety nie zakradały się do Inspćktu , potym 

nałoży się więcey do połowy gnóiem koń¬ 

skim dobrze udeptanym, na to nasypie sig 

dobrey ziemi przesianey na pół łokcia wyso¬ 

ko, i poleie się woc)^ aby trochę uległa; pa 

kilku dniach gdy zbyteczna gorącość gnoiu 

przeydzie i ziemia uleży sję, zasieie się i 

zasadzi roślinami. Jeżeli inspektu potrze¬ 

buje się na rozsadniki, dosyć będzie ku koń¬ 

cowi Marca założyć inspekt y a to ażeby roz¬ 

sada nie przerosła, nim przyjdzie czas prze- 

Mdicnia iey. Jeżeli zaś dla wczęśnych o* 
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grodowin5 i a f< o ogórkow, .melonów i t. p. 

zakłada się inspekt, to można założyć go 

przed Marcem lub na początku onego. Za¬ 

kładając wczesne inspekt?. 5 potrzeba je ko¬ 

niecznie oknami nakrywać) późnieysze zaś 

dosyć będzie deskami lub matami.’ Same in- 

spekta potrzeba obłożyć na około gnoiem, 

aby przez ocembrowanie zimno nie zakrada¬ 

ło się,f i od wiatów szczególniey północnych 

ubespieczyć ) i wczesne inspekta oprócz do- 

brey zasłony od północy na około ogacają) 

aby wiatry zimne nie szkodziły. 

P. Jakie chodzenie około inspektowi 

O. Zasiawszy i zasadziwszy na inspe¬ 

ktach nasiona) 'potrzeba ie polewać wodą. 

i c żel i można 2 gnoiowką zmieszaną, i to 

nie zimną, n w mrozy przy ogniu nieco za. 

grzaną : polewanie to podczas mrozów czy¬ 

nić potrzeba w sarno południe. Okna w dzień 

piękny zdeymować się będą5 w mroźny zaś 

a dzień pogodny podnosić na moment oko¬ 

ło południa dla wpuszczenia świeżego po¬ 

wietrza. W mrozy okna matami ieszcze na¬ 

kryte być powinny, a same okna szczelnie 

do cembrowiny przystawać. Gdy nasiona na 

inspektach nieco wzrosną, potrzeba ie wy- 

piejąc 3 i gdzie zbyt gęste poprzerywać 

P. Jak wychowasz posiane ogrodowiny l 

O. Wiele mamy rodzajów ogrodowin ■> 

które posiane , gdy od 6. Jo 8* listków po- 





fosng 5 na Irige mieysce przesadzone być 

muszą. Naylepiey przesadzaią się roślinyi 

./po deszczu, i pod wieczór, pótym polewać 

się będą co dzień ieżeli deszczu nie będzie 

dopóki dobrze nie przyjmę się, Wyrywaiąc 

do przesadzenia rozsadki- strzedz się potrze¬ 

ba nie nadrywać korzeni, nie miąć palcami, 

i na wietrze aby długo nie leżały. Można 

korzonki rozsądków na godzinę przed sa¬ 

dzeniem namoczyć w lace bydlęcey, przez 

co prędzey i pewniey przyjmy się. 

Tak rozsadki iako i znasienia wyrosło 

roślinki potrzeba często wypielnć, zielsko 

wyrwane, bydłu, lub w gnoiowisko rzu¬ 

cać i ludzi do pielidła umiciętych używać 

trzeba, ażeby zamiast chwastu posianych XQm 

ślin nie wyrywali. 

Jeżeli można wzruszać ziemię motyka* 

mi, osobliwie między kartoflami A rodzaiami 

kapuścianemi, oraz obrywać zbyteczne li¬ 

ście i wilki rzeczą iest wielce pożyteczną* 

P. Jak wychowasz nasiona? 

O. Nie wszystkie ogrodowiny iednym- 

że sposobem się rozmnażają: iedne przez po¬ 

sadzenie cebul, drugie przez rozsadzenie 

korzeni, inne p‘rzez posianie nasion. Nay- 

więcey zależy na . dobrym nasieniu, w wy¬ 

chowaniu więc iego i zbieraniu wieikiey pil¬ 

ności dołożyć trzeba. Te ogrodowiny, kto- 

tych nasiona w tymże roku po posianiu doy- 
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rzewnią i siad potrzeba jako nyjyranley, aby 

czas miały dojrzeć zupełnie: czyli z grun¬ 

tu, czyli z inspektu naypięknieysze na na¬ 

sienie wybierać się powinny; te polewać, 

często gałązki zbytnie obkrzesywać, i kwiat 

zbyt gęsty przerywać, ażeby raczey mało a 

dobrego nasienia urodziło się, 
P. Kiedy, doyrzewaią się nasiona ? 

O. Czas dojrzałości nasion pokazuje, 

kiedy strączki lub główki wysychają, pęka¬ 

ją, od gałązki łatwo odstają: kiedy ziarna 

kolor swóy odmieniły? właściwey sobie twar¬ 

dości nabyły i ścisnione mlecznego nie wy- 

daią soku. 
P. Jak zbierzesz nasiona ? 
O. Przekonawszy się o zupełney doj¬ 

rzałości nasion, zbierać ie potrzeba iako 

nay pilniey , gdyż od nich cała nadzieia przy¬ 

szłego urodzaiu zależy. Naywiększa iest 

trudność w zbieraniu tych nasion , które nie 

razem doyrzewaią np. iako sałaty: te więc 

ręką zbierać potrzeba, a gdzie się zobaczy 

jnaywięcey doyrzałych główek, te całkiem 

powyrywać, nasienie z nich wykruszyć lub 

wy młócić, przesuszyć w cieniu ze zbytecznej 

wilgoci, i schować. 

Ogrodowóny, które w drugim roku do¬ 

piero nasiona wydają, iako to kapusta, mar¬ 

chew’, rzepa i t. p. wybrawszy na to nay¬ 

pięknieysze, przechowają się na zimę, albo 
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te, które zimę w ogrodzie wytrzymać mogą , 

przesadzą się wcześnie przed( zimą , ażeby 

$ję przyjęły i nakryją słomą. Przechowane 

tymże samym, sposobem posadzę się na wio- 

‘ snę; lecz strzedz się potrzeba różne roślin 

gatunki do iednegoż. rodzaju należącej na 

jedneyże grządce lob w bliskości siebie sa- '. 

dzid; np, kapustę białą i czerwonej gdyż do¬ 

świadczenie odkryło j że przez pomięszanie 

plonu gatunki odmieniają się. 

Nasienia j które się w główkach lub 

strączkach rodzą, nayicpiey się przechowują 

niewymłócone aż do sieyby, naylepszą bo¬ 

wiem mają ochronę wr swoim własnym odzie¬ 

niu. Wyłuszczone zaś obsuszą się wprzód 

w cieniu, zsypią w płócienne woreczki i 

, powieszą w mieyscu od wilgoci , zbyteczne¬ 

go ciepła , i 2imna wolnym, i gdzieby się 

myszy dobraó do nich nie mogły. 

P. Jak długo nasiona trwać mogą ? 
O. Świeże nasiona dobre, zawsze lepsze 

są od starych, wtenczas tylko gdy o świe- , 

żych dobroci powątpiewamy, a stare mamy 

wyborne, starych więc chętniey używamy. 

Doświadczenia ogrodnicze odkryły * że na¬ 

siona wszelkich rodzaiów grochu, marchwi, 

pasternaku, porów, cebuli,szparagów, kar¬ 

czochów , rzadko kiedy dłużey nad rok je¬ 

den trwają. Szpinak, sałaty, pietruszka, 

selery trwaią do lat dwóch. Melony, arbu- 

l 
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zy, banie , ogórki dó lat trzech. Kapusty, 

jarmuże , kalafiory, brokoli, kalarepa, rzepa, 

rzodkiew, do lal czterech. I tego iuż do-' 

cieczono, że jeżeli nasiona w swoich głów¬ 

kach, strączkach , łupinach przechowane bę¬ 

dą', rok pr2ynaymniey dłużey niż wymłóco- 

ne trwać mogą. 
t. • ' 

artykuł IV. 
/ * 

0 

O ogrodowinach kuchennych w szcze¬ 

gólności. 
\ 

4 » 

* ^ / ' 

Pytanie. Wiele iest rodzaiów ogrodowinl 

• Odpowiedź. Stosownie do tego iak ich 

Używamy na ośm "rodzaiów podzielić mo¬ 
żna : i) Korzenie, i). Korzenie i ziele. 3) 

Cebule* 4) Wypustki, głąbie, łodygi. 5) 

Liścia i 2iele. 6) Kwiaty. 7) Owoce. 8) 

Nasiona."" 

P. palcie są o gród o winy., których się ko- 
y zenie zazywaią ? 

o. B draki, Brukiew, Bulwy, Chrzan, 

Cukrowe korzonki, Kartofle, Pasternak, 
* 

Marchew, Rzepa, Rzodkiew, Migdały zie* 

nine* Te ogrodowiny lubią grunt lekki, 

nieco piaszczysty, lecz niezbyt wilgotny, 

głęboko przekopany, a nie świeżo guoiony. 
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p. Opisz mv bóraki? y'.. 

o. B drako w są rozmaite gatunki, iako 

to: pospolite^ ciemno-czerwone, żółte do 

marchwi podobne wielkie Szwaycarskie % 

cukrowe i tym podobne. Nie siei^ się ale sa¬ 

dzą wiesieni lub na wiosnę w Kwietniu na 

dwa cale głęboko, a o 6, cali ieden od dru¬ 

giego. Bór a ki na końcu Września wykopu¬ 

ją się, obrzynaiąc-liście, i obsuszywszy ie 

nieco ze zbytniey wilgoci, schowłaią się do 

piwnicy, albo w dole piaskiem lub suchą zie¬ 

mią przesypią. Na włysadki wybiorą się nay- 

gładsze i nayczerwieńsze 5 które na wiasng 

przesadzą się na nasienie# 

P. Co powiesz o brukwi ? 
O. Brukiew sieie'się wcześnie na inspe* 

kcie, albo pjo mrozach na grządce dlawcze- 

śnego przesadzania; gdyż siana od razu nar 

gruncie iesc mała i nikczemna. Sadząc bru¬ 

kiew potrzeba nasienie na 3. cale przynay- 

roniey głęboko w ziemie zakopywać aby by¬ 

ła wielka. Dobrze iest często ziemię oko¬ 

ło brukwi poruszać motyką. Wybiera się na 

końcu Września, i przechowuie tak, iak b<5* 

raki. 

P. Opisz mi bulwy. I 

> O. Ta ogrodowina wysoko rośnie; dla 

tego trzeba iey dać mieysce gdzie w kącie 

ogrodu# W iesieni vvybiera się większa I 
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chowa do potrzeby, mnieysza zaś zostawia 

się w ziemi dla nasienia. 

■P. Co powiesz o chrzanie? 
O. Chrzan mieyscami rośnie bez żadne¬ 

go gospodarskiego starania; lecz gdzie sam 

nie rośnie, można rozmnożyć przez posadze¬ 

nie korzeni. Sadzi się .go gdzie w kącie o- 

grodu, ażeby się na grzędach nie rozmnożył, 

bo ciężki iest do wygubienia. W iesieni 

wybiera go się wedle potrzeby, i chowa w pi¬ 

wnicy. 
P. Co powiesz o cukrowych korzonkach ? 
O. Na wiosnę posieie się ich nasienie 

W dobrą ziemię: albo rozbiorą się korzonki 

tak, aby każdy miał główkę, z ktdfey ziele 

wyrasta, i posadzi się. Ziela nie trzeba zrzy- 

nać aż nasienie doyrzeie. Na zimę wybie¬ 

rze się z ziemi i schowa. Skorsonera wycho- 

Wuie się tym sposobem, iak cukrowe ko¬ 

rzonki. 

P. Opisz mi kartofle9 

O. Rozmaite są gatunki kartofli;' białe, 

Czerwone, okrągłe, podługowate, wielkie i 

mnieysze. Sadzą się na wiosnę w gruncie 

dobrze i głęboko spulchnionym, lecz nie 

świeżo gnoionym, robiąc motyką rzędami 

dołki, na ćwierć łokcia głębokie, a na łokieć 

jedne od drugich odległe, i w te dołki idąc 

porządkiem rzucaią się kartofle, większe po 

iednym, mnieysze po dwa, trzy i więcey, 

za- 
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zagrzebuiąc zaraz nogą. Jeżeli kartofle s§ 

2byt wielkie, można ie pokraiać na dro- 

bnieysze kawałki, 2 tą Jednak ostrożnością, 

aby się na każdym kawałku iedno przynay- 

mniey oczko znaydowało. Gdy powschodzą 

i nieco podrpsną, potrzeba ziemię między 

niemi motyką wzruszyć; a gdy 2iele nad 

2iemią na pół łokcia wyrośnie, każdy krzak 

potrzeba tak wysoko obsypać ziemią, ażeby 

tylko trochę ziela z ziemi widać było* Im 

głębiey i lepiey ziemia'będzie spulchniona * 

im rzadzieysię posadzą, a wyżey ziemią ob¬ 

sypią, tym większe i lepsze t>ędą. Na zimę 

zawsze się wykopuią, i przechowują na miey- 

scu od mrozów bespiecznym. Kartofle są do¬ 

brą paszą dla bydła, świń, drobiu, psów, a 
w potrzebie i dla koni; dja tego starowni 

gospodarze sadzą ie i w polach, W polu 

zmnieyszym staraniem sadzić można kartofle 

niż w ogrodzie, dobrze iednak iesc posadzi¬ 

wszy ie gęściey rzędami na 3. cale głęboko, 

2amiast skopywania potym motykami, prze¬ 

orać małym pługiem między rzędany, tak 

ażeby ziemia wyrzucona pługiem przysypy- 

wała ziele, Zbieraiąc zaś kartofle 2 pola, 

potrzeba mocnym pługiem bez lemiesza głę¬ 

boko krzewy kartoflowe wyorywać i prze¬ 

wracać,-a kobiety i dzieci is'ć będą za płu¬ 

giem i zgromadzać kartofle. Co się zaś ty- 

«y przechowania ich, naylepiey iest w polu 

' 6 
I 
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zaraz porobić doły na suchym mleyscu na 

półtora łokcia głębokie, w te doły sypią się 

kartofle, przykrywają grochowinami, a po- 

tym świeżym końskim gnoiem, a ten ziemią 

z dołu wyrzuconą udepcze się i przyklepie 

mocno. Tym sposobem utnfynuiia si'e kar¬ 

tofle cafy rok dobre. Kartofle z czasem ni- 

kczernnieią i wyradzaią się, potrzeba więc 

ie do sadzenia odmieniać, a ieszcze lepiey 

z nasienia doczekać się wysadków. Gdy na¬ 

sienie kartoflowe doyrzeie, zbiera się ie , i 

potym na wiosnę sieie. Z takowego nasie¬ 

nia w trzecim roku iuż dobre kartofle będą. 

P. Co powiesz o pasternaku ? 

O. Pasternak dwoiaki jest , pospolity u 

nas znany, i drugi gładki, większy i słod¬ 

szy. Sieie się naylepiey w Październiku, 

lecz i na wiosnę posiany nie źle udaie się. 

Gruntu potrzebuje dobrego. Wybiera się 

na końcu Września, ] w dołach przechowu¬ 

je, lecz zostawiony na zirnę w ogrodzie iest 

smacznieyszy. Na nasienie przesadzi się w 
jesieni. 

P. Opisz mi marchew ? 

1 O. Marchwi gatunki są: pospolita, żół- 

ta, biała, pomarańczowa, czerwona. Po¬ 

spolitą można posiać przed zimą , na miey- 

scu mrozom nie ze wszystkiem wystawio¬ 

nym* Gudzozicmskie zaś gatunki bespie- 

czniey wcześnie na wiosnę posieią sję. Mar- 
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chew gruntu potrzebuie średniego^ lecz do- 

brze i głęboko spulchnionego. Na wysadki 

bierze się naypięknieysza i przesadza się 

w połowię Wrzesnia > inne wykopią się na ■' 
końcu tegoż miesiąca, i schowaią na zimę. 

Marchew wyśmienityiest paszą dla bydła, 

konie na nicy tak iak na owsie spasaią sję.> 

Dobrzy. więć gospodarze sieią ją i w polu# 

P. Co powiesz o rzepie ? 
O. Rzepy różne są gatunki. Wszystkie 

sieią się w 2iemię dobrą , od wiosny zaczą¬ 

wszy w rćżnycłuczasach * aby mieć rańsze-, ^ 

średnie i póz'ne. Wybierają się na;zimę, i 

chowają iak inne ogradowiny korzenne.. 

Rzepa iest wyśmienitą paszą dla bydła, i 

z wielkim pożytkiem od zagranicznych go- \ - 
spodarzy używana. 

/ P. Co powiesz o rzodkwi ? 

O. Rzodkwi gatunki są: miesięczna 

' w różnych odmianach, letnia znaczney wiel¬ 

kości, zimowa biała i czarna. Wszystkie 

lubią grunt tłusty, chłodny, dobrze upra¬ 

wiony, lecz nie świeżo gnoiony. Miesięczną 

sadzić można na inspekcie, i co miesiąc na 

grządkach. Na nasienie zostawi się z tiay- 

rańs2ey, pilnuiąc aby wróble nasienia nićr 

wypili* Zimowa zaś wykopie się na zimę i 

schowa, albo nakryta słomą zimuic w zie¬ 

mi na ogrodzie. Na nasienie przesadza się 

przed zimą lub na wiosnę. 
• » 

\ 
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P. Opisz mi migdały, ziemne ? 
r O. Migdały ziemne5 czyli Cibora,aIbo 

kasztanki ziemne, mało ieszcze u nas są zna¬ 

jome , iest to bardzo ważna roślina, zastępu¬ 

je ona mieysce nietylko migdałów prawdzi¬ 

wych, ale i kawy, oley także z nich iest bar¬ 

dzo dobry. Sadzi się w połowie Maia; ieże- 

li nasienie iest roczne, moczy się wprzód 24 

godzin w wodzie wsypawszy do niey saletry 

nieco; ieżeli dwuletnie, moczy się przez 48 

godzin wr teyże wodzie , a potyni chu 

ociera się nasienie. Sadzą się migdały w 

ziemię tłustą i dobrze spulchnioną na dwa 

cale głęboko, a na 10 iedne od drugich odle¬ 

głe. We dw’a albo i trzy tygodnie dopiero 

wschodzą. Trzeba ie często polewać i wy- 

pielać. Wykopane płóczą się z ziemi i do¬ 

brze suszą na wolnym powietrzu, uważaiąc 

aby ie myszy nie psuły, bo ie bardzo lubią. 

P. Jakie są ogrodowiny , których się ko- 
rżenie i ziele zażywa ? 

O. Pietruszka^ selery, cykorya, albo 

podróżnik. 

P. Opisz mi pietruszkę ? 
O. Pietruszki prócz pospolitey są ie¬ 

szcze dwa gatunki; jeden ma nać obfitą i 

kędzierzawą ; drugi liście szerokie, a ko¬ 

rzenie znacznie grubsze od pospolitey. Po¬ 

spolita sjeie się w jesieni albo na wiosnę; 

iednak sieyba jesienna iest zawsze pewniey- 
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sza, bo co nie zeydzie przed zimą , to na 
wiosnę ieszcze zeyść może. Inne zaś gatun¬ 
ki pietruszki pospolicie^ na wiosnę sieią się 
J przesadzała na inne mieysce. Wszystkie, 
ogólnie gatunki lubią grunt dobry, głęboko 
przekopany, nieco piaszczysty i mieysce 
cieniste. W gruncie zbyt wilgotnym pie¬ 
truszka , selery, marchew, pasternak nabie¬ 
rają iadu, zdrowiu ludzkiemu szkodzącego. 
Przed mrozami wykopie się pietruszka ; sta¬ 
re i długie liście poobrzynawszy, a zielo¬ 
ne i drobne zostawiwszy, ułoży się w pi¬ 
wnicy warsztwami piaskiem przesypując , tak 
iednak, aby liście na wolnym powietrzu by¬ 
ły, które wyrastać będą i przez całą zimię 
zieloną nacią przysługiwać się. Można ia- 
Jcą część pietruszki zostawić w ogrodzie, 
wytrzyma zimę , byle się o niey myszy nie 
dowiedziały. Na nasienie wybiera się nay- 
pięknieysza i przesadza w iesieni , ażeby się 
przed zimą przyięła. >' A 

P. Co powiesz o selerach ? 
O. Selerów nasienie posieie się na in¬ 

spekcie albo wcześnie na grządce, gdyż 
bardzo późno wschodzą, dla tego sieią ie 
niektórzy w iesieni, aby na wiosnę wcześnie 
wschodziły. Moczenie nasion przed posia¬ 
niem tak selerów , iako pietruszki, do pręd¬ 
szego wschodzenia w ielce dopomaga. Gdy 
iuż selery w kilka listków podrosną, prze- 

% 

% # \ 
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sadzą się w ziemię gliniasty , na mieyscu cie¬ 

nistym. Przy przesadzaniu obrzynaią się 

większe ziela i korzonki. Polewać ie często 

trzeba i ziemię motyką wzruszać, aby prę- 
dzey rosły. Na zimę wybiorą się z ziemi, 

obchędożą zostawiwszy drobne środkowe 

listki, i schowaią sie w piwrnicy tak iak pie¬ 

truszkę. 
P. Opisz mi cykory a l 

O. Cykorya albo podróżnik sieie się na 

wiosnę obrzednie, w ziemię tłustą i głębo- 

kó przekopaną. Na nasienie przesadza się 

wiesieni albo na wiosnę. Liście cykoryi 

są dobrą paszą dla bydła. 

P, Jakie są o gród o winy 9 których sic cebule 

zażywaią ? 

O. Cebula* szalotki* trybulką, pory3 

czosnek. 
P. Opisz mi cebulę? 
O. Cebula u nas biała i czerwona są wia¬ 

dome* Potrzebnie gruntu starym gnoieni do¬ 

brze nawiezionego * a naylepiey iey służy 

gnóy z pod wieprzy, tylko żeby rok wprzó¬ 

dy na kupie przegnił. Nasienie cebuli po- 

flieie się wcześnie na wiosnę, zagrzebie 

grabiami i łopatką przyklepie. Gdy ziele 

zacznie przysychać* znakiem to iest , że Już 

...cebula doyrzała , wybierze się ią więc i W 

cieniu przesuszy, a potym większą pozwiia 

się w wieńce* a mnicyszą zsypie w worek. 
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i powiesi w ciepłey izbie, często porusza¬ 
jąc aby się nie psuła; a na wiosnę przesadzi 

się. Można posiać ią w Sierpniu, a w Pa¬ 

ździerniku przesadzić i na 2imę zostawić, 

można także posiać przed zimą, a na wio¬ 

snę przesadzić. / 

P. Co powiesz o szalotkach .? 
O. Drobne te cebulki osobliwszy smak , 

w potrawach sprawuią> Sadza się pospolicie 

na końcu Września. Potrzebuią gruntu tłu¬ 

stego, nieco piaszczystego, lecz nie świeżo 

gnoionego. Rosną kępkami , zatym do sa¬ 

dzenia rozbiorą się, i ząbki poiedyńcze po¬ 

sadzą, tak, iak bóraki. / i < 'V. 

. P. Opisz mi trybulkę f 

O, Trybulka raz w ogrodzie posiana, 

trwa lat kilka., le&z co rok nikczemnieysza 

się pokazuie; więc co rok wykopie się kil¬ 

ka kępek, porozbiera cebulki, skróciwszy 

nieco korzonków, i szczepiorków, posadzi 

' się każdą z osobna w ziemię tłustg, a będzie 

2awsze piękna trybulka. W każdym czasie 

przyimie sig; a im częściey szczypiór zrzy- 

nać się będzie , tym gęścieysza wyrośnie. 

P. Co powiesz o porach ? 

• O, Nasienie porów posieie się na in¬ 

spekcie, lub wcześnie na grządce, i prze¬ 

sadzi się w ziemię dobrą* Na nasienie mo¬ 

żna przesadzić w iesieni albo na wiosnę. 

' £rzed zimą wybiera się tyle, ile potrzeba 
• / \. 
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do użycia zimowego, reszta #ioie zostać w 
ogrodzie, 

P. Opisz mi czosnek? 

O. Czosnek iest dwojaki: jeden po¬ 

spolity , drugi rokambuł zwany. Pierwsze¬ 

go dwie są odmiany: iary i zimowy. Po¬ 

trzebuje gruntu średniego; rozmnaża się 

przez posadzenie pojedynczych ząbków. Ro- 

kambuf ma dwie główek 5 iednę w ziemią dru¬ 

gą na wierzchu , z drobnieyszych ząbków 

złożone, które pospolicie sadzą dla rozmno¬ 

żenia. Częste wzruszanie ziemi wiele mu 

do wzrostu dopomaga. Gdy ziele wysychać 

zaczyna, znakiem to iest doyrzałości; wy¬ 

biera się więc i z wiła w wieńce , dla prze¬ 
chowania. 1 

P. Jakie są ogrodowiny, których się wy* 

pustki, głąbiki, lub łodygi zazywaią ? 

O. Szparagi, kalarapa, brokoli. 

P. Opisz mi szparagi ? 

O Szparagi rozmnażają z korzeni czyli 

wypustków, albo z nasienia, potrzebują 

gruntu dobrego, więcey iednak piaszczyste¬ 

go niż gliniastego. Upatrzywszy stosowno 

mieysce i na promienie słoneczne wystawio¬ 

ne, wykopie się dół na łokieć głęboko , dłu¬ 

gości upodobaney , nasypie się w niego prze- 

sianey ziemi , na nią nałoży starego gnoili, 

i udeptawszy go, napełni się przesianą zie¬ 

mią ; w niey porobią się dołeczki, w odle- 
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głości blisko łokci? od siebie, w które sadzić 

się będą wypustki, lub kłaść po dwa i trzy 

nasiona. Rosnęce z wypustków drugiego ro¬ 

ku, z nasienia zaś czwartego dopiero zrzy- 

nać będzie można. , Na 2imę gnoiem dobrze 

okrywaięsję. Zrzyna się szparagi odgarną¬ 

wszy nieco ziemi, tak iednak,aby korzenia 

nie skaleczyć, i nazad ziemię zasypuie się* 

Gdy szparagi nikczemnieć poczynaię, przc-i 
sadzić ie potrzeba. - . 

P. Co powiesz o katar ople. ? 

O Kalarapy nasienie posieie się na in- 

ipekcie , albo wcześnie na grzędce , i prze¬ 

sadzi się w ziemię gnoynę. Odrywaiąc o- 

stróżnie zbytek liści, głowy większe będę* 

Na nasienie, iako też na zimowe użycie 

przesadzi się w piwnicę wpiasku, a ztamtęd 

na wiosnę przeniesie się do ogrodu i prze¬ 

sadzi. ' \ 

P. Opisz mi brokoli ? • 

O. Brokoli, iest to gatunek z rodzaiu 

kapusty. Sieie się nasienie na inspekcie, lub 

Wcześnie na grzędce i przesadza się w zie¬ 

mię tłustę. Ażeby przez całe lato mieć mło¬ 

de i delikatne głębiki, potrzeba w różnych 

czasach siać i przesadzać. Zerżnięte liście 

odradzać się zwykły. 

P. Jakie są o gród o winy, których się liścia 

i zide zażywa ? v 

O. Kapusta, iarmuż, sałata, endywia. 
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szpinak, szczaw > łoboda głoska , rzerzucha 

ogrodowa5 pimpinella5 maieran , bazyliyka , 

melissa citrat-a. 

P. Opisz mi kapusie ? 

O. Kapusty różne są gatunki i) kapusta 

głowiasta biała z wierzchu płaska, czyli po¬ 

spolita; 2) Włoska ranna 5 niaiąca głowy wy¬ 

pukłe i podługowate ; 3) Włoska późna; 4) 

czerwona. Biała głowiasta sieie się na wio¬ 

snę na inspekcie 5 albo wcześnie na grządce, 

i przesadza przy końcu Maia w ziemię sta¬ 

rym gnoiem nawiezioną. Na nizinach nay- 

lepiey udaie się. Chcąc mieć wczesną kapu¬ 

stę , trzeba siać na rosadę na końcu Sierpnia : 

gdy podrośnie przesadzie, a przed mrozami 

nakryć słomą, i całe to mieysce zasłonione 

być powinno od mroźnych wiatrów. Tym 

samym* sposobem chodzi się około Włoskiey 
i czerwoney kapusty. Liście kapuściane i 

głąbie są wyborną paszą dla bydła* 

P. Co powiesz o iarmuiu ? 
O. Jarmużu dwa mamy gatunki, letni 

a zimowy, lecz odmian w nich iest kilkana- 

ćcie. Letni sieie się na wiosnę i przesadza 

iak inne gatunki kapusty ; zimowy zaś le- 

piey udaie się posiany i przesadzony przed 

zimą, lecz słomą przykryć go od mrozów 

potrzeba. Zostaie się zawsze w ogrodzie, 

bo kiedy przemarznie , pospolicie smaczniey* 

szy bywa. Gruntu takiego iak kapusta po* 
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trze bule. Nie daie nasienia a ź w trzecim 
roku. Jarmuż iest wyśmienity paszy dla by* 

dra: starowni gospodarze saday go.wwiel- 
Jciey obfitości po polach. \ 

P. Co powiesz o sałacie l 

O' Sałata iest, wieloraka. Nayraniey 

prawie sieie się, i naywcześniey iy mieć 
można; ranna i przednicysza sadzisię na 

inspekcie 5 inne w gruncie dobrze uprawnym. 
Siane być mogy przez wiosnę, lato, do Je¬ 

sieni przesadzane też być powinny. Siane 
być mogy gęsto, a wyrywane na potrzebę, 
przerzadzaiy. Głowiasta sadzona wgnoyney 
ziemi sama się w główki zwiyże; Kapucyńska 
aby się skupiła,-obwiyzywana 2 wierzchu być 
powinna, a ztyd też wewnątrz liście mieć 

będzie białe. Sałata pierwszego zaraz roku 
wydaie nasienie, zbierać ie można^az^gp z 
szypułkami, oszczyknywszy ie rękoma ^da¬ 

wszy im oschnyć przez jdni kilka, zachowa v 
się każdy gatunek osobno. Zimowe mogy 

być siane w Wrześniu i tak zostać w ogro¬ 
dzie. 

P. Opisz mi endywią czyli szczerbak ?\ 

O. Endywia albo szczerbak, iest letnia i . 
zimowa: letnia dwojaka, iedna maiyca liście 

gładkie, szerokie, kwiat błękitny iak u cyko* 

*)'i 5 druga kędzierzawa. Koło niey chodzę* 
nie ięst takie, iak koło sałaty letniey. Zimo¬ 
wa endywia «ieie się na kotku Czerwca, gdy 

1 
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do sześciu listków podrośnie: przesadzi się 

ią iak sałatę wziemię tłusty: przed samemi 

mrozami wyimie z ziemi i posadzi w piwni¬ 

cy w piasku wilgotnym 5 będzie wygodna 

w zimie na sałatę. Ażeby przez zimę w pi¬ 

wnicy rosła 5 potrzeba czasem piasek pod nią 

odwilżyć wodą lekko zleconą, strzegąc się 

tego, żeby liści nie pokropić, boby gniła. 

W ogrodzie ażeby była biała, powinna być 

nakryta jakim naczyniem , pod którymby 

rość mogła. Na nasienie sieje się ią z wio¬ 

sny? i zbiera nasienie tak z sałaty. 
P. Co powiesz o szpinaku l 

O. Szpinak dwoiaki unasznaiomy: po¬ 

spolity drobny, i Hollenderski wielki i żół¬ 

ty. Oba gatunki sieią się w różnych cza¬ 

sach roku, wziemię tłustą, ażeby mieć za- 

wsąę' młody do użycia. Nasienie zbiera się 

z g^yrańszego. 

P. Opisz mi szczaw ? 
O. Szczaw także iest dwoiaki, drobny, 

5 Hollenderski większy. Sieje się pospoli¬ 

cie w iesieni na mieyscu nieco wilgotnym, 

i trwa lat kilka. Można co trzeęi rok w ie¬ 

sieni przesadzić korzonki, albo posiać na¬ 

sienie na innym mieyscu. 

P. Opisz mi łobodę Włoską? 

O. Łoboda Włoska sieie się na wiosnę, 

rzadko, w ziemię tłustą, 1 rośnie bez prze** 
sadzania. 
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■ p. Co powiesz o rzerzusze ogrodowey ? 

O. Rzerzucha ogrodowa sicie się na 

wiosnę gęsto, w ziemię nieco wilgotny, i 

2rzyna się kilka razy^ do użycia. Można ią 

siać w różnych czasach przez lato* aby za* 

wsze była młoda. 

P. Opisz mi pimpinelle ? 

; O Pi mpinella sieie się na wiosnę,w 

cieniu w ziemię wilgotny , lecz nie przesa¬ 
dza się j bo zginęłaby. 1 * 

P. Co powiesz 70 maieranie ? 

O. Maieran iest dwoiaki, letni i zimo¬ 

wy: letni rozmnaża się z nasienia , które po- 

sieie się na inspekcie i przesadzi w ziemię 

dobr^: zimowy zaś przez rozdzieranie ko¬ 

rzonków i przesadzanie na wiosnę. Przez 

zimę w wazonach chowany być musi. / 

P. Opisz mi bazyliyke ? ,• 

O. Tego ziela kilka iest gatunków. . 

Sieie się na inspekcie i przesadza w ziemię 

tłusty. Posiawszy, trzeba ziemię przykler 

pać, bo inaczey wiele nasienia nie zeszłoby. 

P. Co powiesz o melissie ? 
» 

O. Melissa citrata 5 raz posiana rozmna¬ 

ża się przez podzielenie korzeni. Lubi miey- 

sce cieniste; obawia się tęgich mrozów * i 

dla tego na zimę potrzebuie nakrycia. 

P. Jakie są ogrodowiny, których siękwia* 

ty zazywaią l 

O. Karfioły, karczochy, szafran. 

\\ j s 

/ 
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P. Opisz mi karfioly.1 

O. U nas rzadko mamy doyrzałe karfio- 

łów nasiona i gatunku przedniego. Nny- 

lepszych karfiołowych nasion z Włoch na¬ 

bywa się., ale ma się ich poznawać z ich sq* 

jku oleistego i farby z wierzchu brunatney, 

ie żel i są dobre. W Marcu zaraz sieią się 

na inspekcie i gdy iuż mieć będą Jistkdw 6. 

przesadzaj się w ziemię dobrze wprawny* 

trochę piaszczysty. Potrzeba ie często po¬ 

lewać i plewić, to wydadzą kwiat w Czer¬ 

wcu zdatny na potrzebę : resztę i które nie¬ 

zupełnie dorosły przed zima, wy Kopie się 

z korzeniem i posadzi w piwnicy, w którey- 

by doyrzewać, lub czerstwości przynay- 
mniey dochowywać mogły. Polewaj ie cza¬ 

sem trochę w piwnicy, lecz trzeba uważać, 

aby kwiatu nie podlać, bo zgniłby. 

P. Co powiesz o karczochach ? 
O. Karczochy bywaj wielkie, gładkie 

pospolite i kolczaste. Pierwsze dwa gatun¬ 

ki są naylepsze. Sadzą się na mieyscu o- 

tworzystym ku słońcu, a od północy zasło- 

ńionemi być powinny. Lubią grunt upra¬ 

wiony starym gnoiem, mięszany z popiołem 

i głęboko przekopany. W takiey ziemi sa¬ 

dzą się w Maiu oddzielone wypustki od ko¬ 

rzenia, na trzy stopy czyli półtora łokcia 

od siebie ; a na iesień można się doczekać 

zdatnych na potrzebę karczochów. Póżniey 
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josn? z nasienia; te wprzód moczonewwo- 

dzie osłodzoney przez dzień* posadzi się 

ku końcowi Marca w inspekcie', wybrawszy 

ziarna małe i okrągleyszę i gdy podrosną 
'V 

( nieco od ziemi, przesadzać ie trzeba w zie* 

mię uprawny; chodząc około nich pilnie 

spodziewać się można kwiatu w "pierwszym 

roku. Na zimę zerżnąwszy ziele obsypią 

się dobrze ziemią i nakryią gnoiem ze sło- 

mą; na wiosnę zaś nie razem lecz po części 

odkrywfjć ie trzeba. Nasienia trudno u nas 

'dobrego dochować się, potrzebaby bardzo 

pilnie polewać, plewić, dogrzewać i ..doga¬ 

dzać im we wszystkim. Nabywaiąc nasion f 

trzeba uważać, które nie są koriczaste, a 

przytym ważne i niby nakrapiane. 

P. Opisz mi szafran ? 

O. Szafran rozmnaża się przez posadzek 

nie cebul, które do pięciu jat w gruncie bea 

przesadzania zostaią i zimę łatwo wytrzymu¬ 

ją. Gruntu potrzebuie lekkiego, średnie/ 

dobroci , lecz dobrze spulchnionego. Czas 

sadzenia cebul iest miesiąc Czerwiec, Li¬ 

piec i Sierpień. Wtykaią się-cebule na { 

do 8 calów głęboko i zasypuią się ziemią* 

W Październiku wywiia się kwiat szafranu 

bia^o czerwony, a po nim wyrasta liście dłu¬ 

giej a wązkie, które zielenicie się aż do 

.Maia* W piątym roku przesadzaią się ce- 

\ 





bulki na inne mieysce, i; tak zawsze co lat 

P. fakie są ogrodowiny, których się owo+ 

cc zaiywaią ? 
O. Ogórki, dynie, melony, arbuzy. 

Turecki pieprz, pfepfferony, truskawki i 

poziomki* 
P. Opisz mi ogórki? 
O. Ogórki dwoiakie są, wielkie i małe 

zwane Hollenderskie, i pospolite mnieysze 

gładkie lub chrapowate, z tych maftfe bardzo 
i białe są naylepsze; sieią się dwa lub trzy 

razy na rok, aby nie razem doyrzewaiąc 

dostarczały zawsze młodych owoców' do u- 

życia. Rozmiękczone ziarna w mleku lub 

cłodkiey wodzie, aż się rozpukną , sadzą się 

w inspekcie lub dobrze uprawioney ziemi i 

przesadzają się, gdy nieco od ziemi podrosną. 

Kwiat głuchy i zbytnie chmieiiny obrzynać 

trzeba , w suchym czasie podlewać korzenie , 

liście odginać od owocu, aby słońce dogrze- . 

wało lepiey i, od zimna pilnie ochraniać. 

Ogórki obrywają nim pożófknieią; tym zaś 

Jctćrc na nasienniki obrócone być maią# 

trzeba dać dobrze doyrzeć, z których gdy 

*ię przeleżą , wy biorą się ziarna nayważniey* 
sze i osuszone przechowają. 

"P* Co powiesz o dyniach ? 
O. Dynie różnego znayduią 9ię rodza¬ 

ju, gnoynego i wilgotnego gruntu potrzebu- 

i?* 
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Ją, i obszernego mieysca,, aby się dobrze/ 

rozpościerać mogły, i lepiey się udają, gdy 

pa czym obwisłe rosną. Ziarna wprzód roz¬ 

miękczone w czym, sadzą się kończastością 
' swą na dół, lub też płasko, w ziemi*przygo- 

towaney; im wcześniey tyrfi lepiey ; z dale* 
Jca zas' od siebie. Gdy wschodzicf zaczyna¬ 
ją 5 obkładają się gnoieni bez słomy, i w 

niedostatku deszczu polewaią się często. 
Pierwsze kwiaty.opadaią bez owocu, nastę¬ 
pujące po tych są rnnieyszc, ale pod niemi za¬ 
raz owoc zwykł się 2awięzywać; ale i w tym, 

, gdyby nie znać było zawiązków, odszczyknąć 

się powinny razem ze wszystkiemi wypustka¬ 
mi. Naywiększe dynie zachowają się, i gdy 
przeleżą się w izbie, wybierzesię z nich na¬ 
sienie , które będzie naypełnieyeze. 

P. Opisz mi melony ? ✓ - 

O. Melony mocnieyśzego potrzebują 
ciepła ; potrzeba więc obrać na nie grunt do¬ 
bry i zasłoniony od północnych wiatrów* 

Tam w przygotowanym inspekcie, wybrane 

tziarna pełne i ważne wprzód namoczone 
w/mleku , w wodzie cukrowey, lub deszczo- 
wey , sadzić potrzeba w iednym dołeczku po 
dwa ziarna, na cztery cale w odległości ie- 
dne od drugich ;'te lekko przysypią i przy¬ 
klepią się, Gdy kwiatki iuż mieć będą, na- 

kryie się ie nakrywami szklannemi, lub o- 

knami inspektowemi; w dniu pogodnym od- 

7 - 

t 
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chylę się trochę, dla wpuszczenia świeżego 

powietrza 5 a od mrozów jako naypi.Iniey o- 

chraniać trzeba. Potym albo na inspekcie 

zostawią się, albo przesadzą w ziemię tłustą 

i pulchną, na trzy stopy od siebie, tak iednak, 

aby z dawną ziemią przenosić ie można by¬ 

ło* 'W pierwszych dniach od słońca zasło¬ 

nią się, nie przepominaiąc polewania i w 

czasie wypiekania. Gdy po 6 listków dosta¬ 

ną, serce ostrożnie odszćzyknąć można, aby 

rosły sporzey , a gdy odnożek kilka puszczą, 

inne obłamawszy , ,ze dwa nnylepsze zosta¬ 

wią się. Gdy owoc zawiąże się, rozłożą się 

od nóżki prosto i porządnie, rnelonki nakry¬ 
wać! się szkłem będą , w czasie suszy po- 

Jewać, a od deszczów zimnych iak nay- 

pilniey ic chronić należy. Pod każdy me¬ 

lon trzeba podłożyć skorupkę lub deszczul- 

kę , aby ziemią nie trąciły, wszystkie stro-i 

ny na przemian ku słońcu obracać , ale zwol¬ 

na i nie razem. Gdy melon który doyrze- 

wać pocznie , co poznać łatwo z barwy żół- 

tey, zapachu miłego, ieżeli ma małe ramie , i 

przy którym główka usycha , oderżnie się go 

i da poieżeć w* izbie, aby doyrżało. Nasie¬ 

nie nnylepsze w pośrodku melonów, któ¬ 

re tak, iak ogórki w swoim tylko sosie ob- 
chędożą się, 

P. Co powiesz o arbuzach ? 

O. Co się mówiło o wychowaniu 
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/ nów, to wszystko- ma się rozumieć i zacho¬ 

wać przy chodzeniu około arbuzów. 

P. Opisz mi Jarecki pieprz i 

O. Turecki pieprz sieje się na inspfc- 

Jecie5 i przesadza się wMaiu w ziomię tłu¬ 

sty. Na. nasienie zostawi? się główki doy- 

rzałe aż do czasu sieyby. 

P. Co powiesz o truskawkach i poziomkach^ 

O. Rozmnażaj? się one rozdzierając ko¬ 

rzonki i przesadzając co drugi rok wiesieni* 
■ lub na wiosnę. 

P. (}akie są o gród o winy., z których sie na• 
sio na zazywaicy \ 

O. Groch , fasola., bób, anyż, gorczyca* 

mak, czarnuszka pospolita, koper pospolity* 

koper Włoski. 

P. Opisz mi groch 7 ' v 

■ O. O polnych grochach mówiliśmy w 

Rozd: I, ogrodowego 2aś wielorakie są od¬ 

miany, a z tych znakomitsze : wielogróch 

cukrowy, i ranny mały cukrowy, który 
dwa razy przez Jato sadzony i zbierany być 

może. Sadz? się grochy wcześnie na wio¬ 

snę w ziemię średnia , w którzy lepiey uda¬ 

ją się, niżeli w tłustey. Po posianiu dru¬ 

giego "lub trzeciego dnia posypui? grządki 

popiołem, albo niegaszonym wapnem, któ¬ 

re meszkę rozpędza. 

P. Co powiesz o fasoli ? 
0., Fasoli czyli groęhu Niemieckiego 

1 
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dw« są rodzaie: tyczna i piechota : w ka¬ 

żdym z tych zawiera się po kilka gatunków, 

a do każdego gatunku należy po kilkanaście 

odmian. Wszystkie sadzą się wtfenczas; gdy 

już nie masz niebespieczeiiscwa od mrozów. 

Gdy powschodzą i nieco podrosną , poru¬ 

sza się około nich motyką ziemia, a potym 

obsypuią się na ćwierć łokcia wysoko. Przy 

każdey chmielinie wsadzie potrzeba tyczkę. 

Każdy grunt, byle ciepły, i niezbyt wilgo¬ 

tny fasoli sprzyia; tylko zagęszczenie iey 

bardzo szkodzi. Gdy strączki zupełnie wy¬ 

schną, poobrywają się, wysuszą , wy młócą , 

i w mieyscu suchym przechowaią. 

P. Opisz mi bób ? 

O. Bób nietylko w każdym gruncie u- 

daie się, lecz przyorany, gdy kwitnąć, za¬ 

czyna, grunt płonny naprawia. 

P. Co powiesz o anyżu ? 

O. Anyż potrzebuie gruntu dobrego, 

pulchnego, i z chwastu dobrze wyczyszczo¬ 

nego. Sieie się wcześnie na wiosnę, i po¬ 

trzebuie pilnego pielenia. 

P. Opisz mi gorczycę ? 

O. Dwa mamy iey gatunki* biała i czar¬ 

na. Si eie się w iesieni lub na wiosnę * i nie 

gardzi żadnym gruntem. 

P. Co powiesz o maku ? 

O. Maku wszystkie gatunki sieią zaraz 

po lodach. 
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P. mi czarnuszkę pospolitą , i koper 

pospolity ? 1 

O. Te ogrodowiny raz posiane w ogro¬ 

dzie 9 same się potym utrzytnuig.' 

P„ Cę powiesz o koprze Włoskim, ? y 

O• Koper Włoski sieie się na wiosnę * 

w ziemię tłustą , i korzenie iego zostaią 

w ziemi na zimę , z których potym przez kil- 

ka lat wyrasta. 
. t • • ■ , 

A R 1* Y K U Ł V., 

O przypadkach którym ogrodowiny 

podpadaią. , , < . 
I ' ,• * 

l 

Pytanie. $akim przypadkom ogrodowiny pod- 

padaią i 

Odpowiedz. Rośliny tak, iak i ludzie al¬ 

bo zwierzęta rozmaitym przypadkom podle¬ 

gnij. Jak ie ochroniać od uszkodzenia, wia¬ 

trów^ mrozów, posuchy i innych odmian po¬ 

wietrza, przy każdey ( roślinie opisaliśmy , 

wreszcie zapobiedz temu nie zawsze iest 

w naszey mocy. Oprócz tego rozmaite zwie¬ 

rzęta i owady psuią rośliny w ogrodach; głó- 

Wnieysze z tych są następuiące: meszka, gą¬ 

sienice, chrz ąszcze , popielice, glisty, śli¬ 

mak?, myszy, krety, ptastwo, i tyr* podo¬ 

bnie. i 
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P. W czym szkodzi meszka ogrodowinomy 

i iak tvygubisz onęl ' 
O. Meszka w czasie posuchy młod§ fzod- 

• kiewj groch, i wszysrkie rodzaie kapuścia¬ 

ne napada i ziada. Doświadczono że wil¬ 

goć iest iey bardzo przeciwna; dla ochro¬ 

nienia więc rosady'3 nim do 6. listków podro- 

/ śnie, nayskutecznieyszy iest sposób kro¬ 

pić iąWodg, ażeby nigdy ze wszystkim nie 
obsychała. Docieczono także, że woda, w 

którcy się piołun gotuie, skutecznieysza iest 

' w rozpędzeniu meszki niż czysta, i rosada 

. od piołunu nic nie szkodnic. Dobrze iest 

także między rosadg groch sadzić, który że 

meszka bardziey lubi, więc rosady nie tchnie. 

,'P. Jak zapobieżysz uszkodzeniom od gąj- 
stenic l ■ 

O. Gąsienice naywięcey szkody w o- 

ogrodach czynić zwykły, opisaliśmy ie iuż 

W Rozdziale I. w Artykule 9. Tu to jeszcze 

dołożę, aby uważać nieustannie, gdzie na li¬ 

ściach ze spodu motyle ikrę składaj, z któ- 

rey się potym gąsienice wyplęgaia, i tc ście¬ 

rać albo wraz z liściami w gnóy zakopywać. 

■ Bociany takie, czayki, i różne ptastwo bar- 
x dzo uprzgtaią gąsienice, 

P. W czym chrząszcze szkodzą? 

■ O. Chrząszcze naywięcey na drzewach 

szkody czynić 2wykły, zjadając ze wszyst¬ 

kim liście, i korzonki drzewa przegryzaige* 

i 
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Naylepszy sposób iest trząsł ie z drzewa ' - 

lub podkndzać dymem z rogu , skór, pierza, 

agdy upadną na ziemię , tratować, 

p. Jak wygubisz popielice3 

O. Popielice -są to drobne muszki po¬ 

pielate, albo zielonawe. Jedne się pokazu-, 

ją na liściach drzew* drugie na kapuście i 

jnnych ogrodowinach. Szkodzą tym uż wy- 

ciągaią sok z liści* przez co roślina nikcze- 

mnieie, albo ze wszystkim usycha., Po¬ 

strzegłszy więc na liściach popielaty proszek, 

obcierać go potrzeba, albo zrywać i tratować. 

. ' P. Glisty iaką czynią szkodzi > 

' • O. Glisty w nocy ciągną za sobą.w zie¬ 

mię * zwiędłe świeżo przesadzonych roślin 
liście, i słabsze ogrodowiny. Zapobiegając 

temu nakrywaią się grządki gnoiem słomia- 

stym, który zamiast liści powciągaią w zie¬ 

mię. Albo zagotować wody z liściami Wło¬ 

skich orzechów, ostudzić i porać nią grząd¬ 

ki ; wyidą glisty na wierzch: które zbiorą 

się w naczynie wodą napełnione do połowy. 

Też same skutki sprawnie woda z siemie¬ 

niem, albo z liściami konopnemi gotowana. 

F. W czym ślimaki szkodzą? 

O Ślimaki w sałacie nayczęściey znay- 

duią się. TSJie masz na to innego sposobu, ^ 

,iak rano, w wieczór, tudzież po deszczu 

. zbierać ie , i na inne mieysce przenosić lub 

gubić.' / 
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P. fak wzgubisz myszy ? 

O. Łapać ie wpółapki i truć* są iedy. 

ne sposoby. 

- P. fF czym krety szkodzą ? 

O. Krety ryią ziemję, wyrzucaią' ogro- 

dowiny* robią dziury około korzeni drzew* 

Jctóremi się mróz Wkrada i drzewom szko* 

dzi. Pilnować ie potrzeba rano* w, południe 

i ys wieczór* gdzie ziemię wyrzucają * i wy- 

^rzucać ie rydlem i 2abiiać. 

P. W czym ptastwo szkodzi ? 

O. Ptastwo i pożytek czyni ziadaiąc ró¬ 
żne robactwo, i szkodę ziadaiąc nasiona*) 

Przeciwko nim czułość ogrodnika, nayU- 

pszym iest lekarstwem* 

( 

i 

/ 
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O SAD O PFNIC TWIR. 

ooo(J) 

ARTYKUŁ I. ' .i-/'' 
' » ' ’ . 1 

0 wybraniu mieysca na sad, założeniu 

i utrzymywaniu szkoły owocowey. 

X 

D. .I*-..* 

Py 

t.y. OT• 
M- \* * ^ 

__ _i. 2\Xf i ---*• ' -"Tu-.^-Lr-r'-^ W 

/> o •:;u ituw.łij>A] Bilskiego H 
tanie. Co nazywasz sadownictwem ? ~ -- -~ą 

Odpowiedź. Sadownictwo, ies^torzbi^^^^ 

rozmaitych drzew owocowych, które się o* 

gradzaią, a częstokroć z ogrodem mięszaią. 

P. Jakie mieysce na sad wybierać trzeba 7 

O. Jeżeli iktĆre rośliny to drzewa owo¬ 

cowe naybardziey potrzebuią gruntu dobre¬ 

go, iako też pilnego i umiejętnego chodzę- 1 

nia około siebie. Naylepszy iest pod nie 

grunt tłusty, rzadki i pulchny. Jeżeli o- 

koliczności nie pozwalają zakładać sadu na 

dobrym gruncie, to trzeba poprawić zły spo¬ 

sobami w pierwszym Rozdziale Artykule 

trzecim wytkniętemi. 

P. Co iest szkoła owocowa? 
O. Jest to mieysce, na którym docho- 

^uiemy się drzewek owocowych, a to dwo* 
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inkim sposobem dziele się; ieden przez po= 

sianie ziarn, drugi przez sadzenie płonek. 

W takowey szkole gdy drzewa podrosną 

przesadzaj się na mieysca przeznaczane im 

w ogrodzie5 czy sadzie. Płonki można za¬ 

raz na wyznaczonym mieyscu w ogrodzie sa- 

dzid3 lecz sieje owoc, potrzeba koniecznie 

wprzód w szkółce to czynić, i nawet kilka- 

fazy przesadzać ie wprzód, nim na wyzna¬ 

czone mieysęe przyid^, o czym niżey do- 

kładniey powiemy. 

P. }akie mieysce wybierać na szkołę p<9» 

trzeba l 

O. Potrzeba ażeby był grunt dobry i 

pulchny * oraz od wiatrów północnych zasło- 

niony. 

P. Jak wychowasz drzewka w szkole z na> 

sienią ? 

O. Ziarna czyli pestki powinny się brać 

2 pięknych, doyrzałych , a potyrn nadgniłych 

owoców. Ziarna chować się będ^ w wore¬ 

czku w mieyscu , od wilgoci, zbytniego zi¬ 

mna i gorąca wolnym, pestki zaś w suchym 

piasku, który odwilży się na kilka dni przed 

wyjęciem pestek do sadzenia. Ziarna zaś 

mog^ być namoczone na kilka godzin w wo- 

dzie, i gdy z wilgoci obeschną, sadzone. 

Sieje się czyli sadzi drzewka późno w ie- 

sieni lub wcześnie na wiosnę; do tego po¬ 

robią się roweczki na trzy cale głębokie , a 
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na łokieć od siebie oddalone, w te roweczki 

układać się będą ziarna na p_dł-łolccia od sie¬ 

bie i ziemią. zasypywać. Trzeba ie potym v 

często* polewaę 5 y*ypieląć i zbytnie gałązki, 

obrywać, aby prosto, gładko i wysokęrosjy. 

Takowe drzewka zostaią się w szkole^ aź- 

gdy będą zdolne dq przesadzenia na swoie 

ruieysce , lubo*, w drugim albo trzecim roku 

przesadzić ie w inną wprzód szkółkę** a po-; 

tym na przeznaczone mdeysce pożyteczńiey-. * 

szą iesr rzeczą , albowiem drzewka posiane y 

im częściey przesadzane,.tym lepszy wyda* 

wać będą owoc. Trzeba też pamiętać, aby 

W drugim i trzecim raku wzruszać około 

-drzewek ziemię, a gdy wypłonieie gnoiem 

starym nawieść. , ' 

P. Jak wychowasz drzewka w szkole, z sa¬ 

dzenia pionek ? 
O. Kopią się. w lesie dzikie małe ia* 

błonki i gruszki, proste zdrowie i gładkie* 

tych >poobrzynawszy wierzchołki, iako i 

zbytnie korzenie, sadzą'się w szkole, w od-. • 

legtości aby wygodnie między niemi chodzi^ 

można ; tam gdy dobrze przyimą. sie drugie¬ 

go roku, szczepią się w nie gafązki, nazy¬ 

wane zrazami, wziętemi z takiego" drze wa , 

Jakim młode uczynić chcemy. Zaszczepione 

drzewko gdy dobrie przyimie się w szkoł- 

3 _ przesadza się na mieysce wyznaczone 

W ogrodzie. Powiedzieliśmy wyżey, iż ta- 

i i 
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ko we płonki można sadzie zaraz ńa mieyscu 

wyznaczonym >w ogrodzie, iec2 w szkole wy- 

godniey iest chodzie około nich, i te tylko 

przesadzać się będą , które* naylepiey przyi- 
mą się. 

ARTYKUŁ II. 
* 

1 y - \ . 

O rozmaitych sposobach szczepienia 

i rozmnażania drzew owocowych. 

Pytanie. Co nazywasz szczepieniem drzew ? 
Odpowiedź. Szczepienie, iest to zetknię¬ 

cie gałązki drzewa owocowego, czyli oczka, 

z płonką dziką , tak, iż to oboie razem zro- 

śnie się , i wyda drzewo takie , jaką gałązkę 

lub oczko zetknęliśmy z płonką* Szczepie¬ 

nia różne są sposoby, głównieysze wymie¬ 

nię : 1) szczepienie zwyczajne; 2) kożu¬ 

chowanie; 3) oczkowanie, czyli okulizó* 

wanie. 

P. Co do szczepienia drzew iest potrze• 

bnego h 

O• Zraz z drzewa owocowego, i płon¬ 

ka, czyli dzika w lesie wykopana, a w 

szkole, lub na mieyscu w ogrodzie posadzo¬ 

na , czyli też z ziarna lub pestki wycho¬ 

wana. Do tego potrzebne są maść, szmat, 

/ 
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i szpagat 3 albo łyka;v narzędzia zaś r j ) pił¬ 

ka do piłowania pieńka; 2) nóż zakrzywio¬ 

ny ogrodniczy; 3) nożyk mały; 4) młotek 

drewniany i 5) klinik z drzewa twardego. 

P. $ak się samo szczepienie uskutecznia? . 

O. Bierze się gałązka roczna Zidobre- 

go gatunku drzewa owocowego, która na¬ 

zywa się zrazem, ten zraz powinien mieć, 

jeżeli do małey płonki 3 oka, ieżeli zaś do 

większey , 5 ok , nigdy zaś ośm ' przechodzić 

nie powinien. Płonka ieżeli iest gruba, to 

na trzy ćw ierci łokcia nad ziemią upiłuie sig 

równo, w mieyscu gdzie kora iest naygład- 

sza; im zaś płonka iest cieńsza , tym niźey ,ta-' 

kowe upiłowanie czynić potrzeba. W piłowa¬ 
niu na to szczegolniey uważać potrzeba, aby 

kory nie zadrzeć, dla tego nie dopiłowawszy 

dp końca, odrzyna się resztę ostrym nożem, 

i równo pień ze skórą wszędzie wygładza: 

tak upiłowany pieniek rozszczepia się przez 

środek za pomocą noża młotkiem drewnia¬ 

nym pobiiaiąc; w to zaś rozszczepienie , aby 

nie zeszło się nazad, zasadza się klinik, i po* 

tym zraz narzyna się nożem równo z dwóch, 

stron przeciwnych na poprzek, niedaleka 

pod pączkiem na trzeciey stronie będącego ; 

potym od tych .narżnięciów zrzyna się zraz 

w formę klina, i czwarta strona, gdzie pą¬ 

czka nie ma, nieco obrzyna. Ten klin 

zrazu, powinien być tak długi, iak głęboko 
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płonka rozszczepana , a tak szeroki, Jak sze. 

roko rozszczepana. To wszystko rnaiąc iuź 

przygotowane, wsadza się zraz w rozszczepn- 

ftą płonkę tak5 aby drzewo czyli miazga zra- 

zu^ do miazgi pieńka doskonale przystawała^ 

i kora zrazu do kory pieńka , więc robi się to 

na samym' brzegu płonki: potym wyimuie sję 

klinik j a tak zraz doskonale z płonką połą¬ 

czonym zostanie. Tu lwywiększey skrupu¬ 

latności i akuratności dołożyć potrzeba 3 i na* 

czey drzewo nie przyjmie się 5 albowiem 

potrzeba 3 aby soki miazgi z płonki 3 szły 

prosto w miazgę od zrazu, i soki zaskórne 

płonki 3 prosto za skórę od z razu, słowem 3 

aby cyrkulacya soków 3 taż sama zachowana 

być mogła 3 inka dzieie się w całkowitym 

drzewie. Dla pewności można dwa żrazy 

Więdnę płonkę zaszczepić, to iest po oby¬ 

dwóch stronach iey, a potym gdy się oby¬ 

dwie przyjmą , odłamać podleyszą , a ranę 

pozostałą, maścią zamazać. Tym sposobem 

zaszczepione drzewo smaruie się 2 wierzchu 

i naokoło maścią5 okrywa się płatem, i lekko 

szpagatem albo łykiem obwięzuie się. 

P. Jakie dobierać i iak przygotować zra* 

Zy. do szczepienia potrzeba ? 

O. Zrazy dobierają się z nayicpszych 

drzew owocowych rodzących, od wierzchu 

faczey nie spodu drzewa, i z strony połu¬ 

dniowcy lub wsciiodowey , na których 
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stronach owoce naylepsze bywaią.« Zrazy 
powinny być grubości pióra gęsiego , przy-, 

naymniey roczne, aby drzewo ich niebyło 

nadto miękkie* Zrazy na kilka dni przed/ 

szczepieniem powinny zrywać,sję , aby zaś 

nie uschły, oblepiają się ziemią 5 lub gliną do 

połowy 3 i mchem wilgotnym obkładają , i za- 

chowuie się ie gdzte- w cieniu lub piwnicy* 

Tym sposobem przez dfugi czas przechować 

ie można. Na krótki 2aś czas można ie po¬ 

dsadzać w glinę mokrą , w rzepę, lub ogórek* 

Jeżeli zrazy pączki iuż maią v oberwą się, 

a po szczepieniu inne wyrosną.' Wszystkie 

-zrazy przy szczepieniu u góry skośnie zrzy- 
naiąsię i maścią smaruią. 

P. W iakim ^czasie szczepią się drzctua ? 

O. Naylepiey szczepienie udnie się na 

wiosnę. Drzewa pestkowe, iako wiśnie i 
śliwki5 szczepią się wczes'niey5 ziarnowe 

zaś późniey. ’ Nayjepiey iest szczepić wten¬ 

czas, kiedy pączki na pieńkach pękać zaczy¬ 

na ią. 

P. Z' czego< się maść robi do smarowania 

drzewek szczepionych ? ^ • 

O. Bierze się dobrey gliny , i rozmąca 

W wodzie, wrzuciwszy do niey garść ię« 

czmienney plewy* i drobney sierci bydlę-- 

cey5 to wszystko mięsza się dobrze, a tak 

maść będzie dobra i tania. Druga nieco ko- 

S2townicysza iest taka bierze się wosku i 

, >• i 
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żywicy porówney częścią rozpuszcza się to 

w ogniu dodaiąc nieco łoiu, albo masła sta¬ 

rego i przylewa się potym do tego trochę o- 

leyku terpentynowego albo lnianego, i mię- 

' sza wszystko dobrze, 

P. Czyli, w stare drzewa szczepić można ? 

O* I owszem bardzo pożytecznie, bo 

w krótkim czasie owocu dochować się mo¬ 

żna , i na dużym drzewie, kilka gatun¬ 

ków' zaszczepić można , a to tym sposo¬ 

bem : Urzyna się piłką gałąź w odległości 

proporcyonalney od głównego pnia , to iest, 

ieżeli gałąź iest gruba , to daley , jeżeli zaś 

7cienka, to bliżey głównego pnia, i szczepi 

cię w nią zraz sposobem wyżey opisanym, 

P. Jak można mieć owoce bez pes teki 

O. Chcąc mieć śliwki lub wiśnie bez 

pestek, szczepi się nayprzód śliwka lub wi¬ 

śnia zwyczaynym sposobem, a gdy się zraz 

przyimie i podrośnie przez rok, na następu* 

iącą wiosnę ^ zgina się zraz i wierżchołek 

iego szczepi się w płonkę przyległą , a gdy 

i tak. przyj mie się, przerzyna się zraz po* 

środkiem na dwoie. Na płonce więc , w któ¬ 

rą wierzchołkiem 2raz był szczepiony , o- 

woce będą bez pestek. 

P* Co iest kożuchowanie, i iak się to usku• 
tecznia ? 

o. K ożuchowanie iest to szczepienie 

zrazu między korą drzewa. Do kożuchowa¬ 

nia 
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lila wybiera się-płonka nie bardzo młoda, 

< aby można w nią dwa, trzy i cztery zrazy 
kożuchować* Czas do* tey roboty sposobny 

iest wtedy, kiedy iuż znacznie soki w drze¬ 
wa powstępuig, czyni się więc to od środka 
Kwietnia i wMaiu. Kożuchowanie robi się 
tym sposobem: upiłować i nożem wygładzić 
pieniek iak do szczepienia: przerżnąć7po- 
tyni nożykiem z góry ku dołowi korę(,i miaz¬ 
gę nie tykaiąc drzewa, bierze się potymf zraz 
i na opaczney stronie oka , lecz trochę ni- 
żey wpuszcza się w poprzek nożyk w drzd- 

wo, i obróciwszy go na dół, wpuszczane 
coraz głębiey zbierze się ukośnie drzewo, 
aby się zraz zaostrzył, innych zaś stron nie 
zrzyna się. Równo z tym zarżnięciem obfu- 

j)i się na około czarna &kó||;czka , nie tyka* 

ige zieloney kory i miazgi. Podnieść po- 
tym z obydwóch stron klinikiem naderżnię- 
tą na pieńku korę, i za ni§ wsadzi się o- 
strożnie zraz, aby zarżnięta bródka na pień¬ 

ku się oparła, i kora zrazu, do kory pieńka 
zupełnie przystała. Zaważę się potyra wszy¬ 

stkie rany maścią, poobwiia i łykiem lekko 
obwiąże. Kożuchuiąc w stare iuż drzewo, 
nie trzeba 2araz obcinać wszystkich dzikich 

gałęzi, boby zraz nie przyjął się, lecz po 

trochu umnieyszać. Kożuchowanie służy tyl* 

ko drzewom ziarnowym. 
■ * * 

f: 



- 



114 KATECHIZM 

P. $ak sic czyni oczkowanie , czyli okuli- 
zacya? 

(^..Szczepienie pączków czyli oczko w 

nazywamy oczkowaniem, albo okulizowa- 

nićni. Ze w oczkach zawiera się początek 

przys^łey gałęzi, o tym nikt nie wątpi, kto 

tylko kiedy uważaj że te z oczek tylko na 

drzew,ach wyrastają. Jeżeli więc zraz za 

korę utnieiętnie zasadzony przyinmie się> 

toż i oczko, gdy wr sobie zawiera początek 

przyszłey gałęzi czyli zrazu, wsadzone zrę¬ 

cznie za korę przyiąć się i rość powinno. I 

W’ saniey istocie sposób ten szczepienia iesc 

naypewnieyszy , i powszechnie od ogrodni¬ 

ków przyięty. Czyni, się zaś takowym spo¬ 

sobem: i.) Do oczkowania biorą się albo 

pieńki młodociane, albo młode gałązki na 

starych drzewach, na których ieżeli icst wie¬ 

le gałązek około tey, w którą mamy oczko* 

wac , te na kilka niedziel, przed oczkowa¬ 

niem poobrzynai.ą się i zasmaruią maścią. 

2) Na oczka wybierają się zrazy, na któ¬ 

rych pączki są iędrne i brunatne. Jeżeli 

nie są świeże namoczą się w wodzie, aby 

kora od drzewa dobrze odstawnłn. 3.) O- 

biera się na pieńku lub gałązce gdzie kora 

jest naygładsza, i wpuściwszy ostrz noży¬ 

ka nie dostając do drzewa , przerżnie się ko* 

rę i miazgę nayprzód wzdłuż ? potym górą 

albo dołem w poprzek tak, aby to przerznig* 





I 

Ekonomiczny. xi 5 
i 

de podobieństwo do litery T prosto lub 

wspak jl obróconey miało 5 z tą uwagą, aby 

linia prosto w górę idąca, dłuższa była od 

poprzeczney. 4.) Wybierze ^ię potym na 

zrazie oczko iędrne i zdrowe, i oberznie 

z znaczną częścią kory na podobieństwo a' 

tróygrnnu , tróykątn, i zdeymie się ostro-? 

żnie oberzniętą korę wraz z oczkiem, pil¬ 

nie na to uważaiąc , aby oczko całe z korą 

od drzewa odstałoś do C2ego użyie się piorą 

gęsiego wzdłuż rozszczepionego i cienko ', 

zaostrzonego, które namoczywszy wprzo- 

.dy w wodzie5 podsunie sję pod oberzniętą * 

korę 5 i oczko zdeymie się; 5.) To zrobi- * 

wszy .podnosi się czym prędzey naderzniętak 

kora na płonce, czy gałęzi, 1 wsadzi się za 

nią oczko z skórką , strzegąc aby nigdzie- 

kory nie zadrzeć, j aby do drzewa doskona-, 

le przystało. 6.) Nakryle się potym oczko 

podniesioną korą, maścią zamaże i łyczkiem 

lekko obwiąże, zost.awuiąc wolne oczko, i 

nakrywszy one liściem jakim od słońca. 7.) 

Można w kilku mieyscach na iedney;gałąz¬ 

ce , lub pieńku oczkować, a gdy się przyj¬ 

mą zostawić naypiękniey sze , a resztę po- 

obrzynać. 8.) Dzikie drzewo także niera- 

zen), lecz po trochu zbierać potrzeba, i ma¬ 

ścią kosztownieyszą wyżey opisaną smaro¬ 

wać, a naostatek nad samą gałązką 2 oczka 

Wyrosłą, ukośnie zerznąć i maścią zamazać. 

M 
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P. W iakim czasie oczkuie się ? 

O. Jedno oczkowanie czyni się w Kwie¬ 

tniu aż do końca Czerwca 3 wtenczas gdy iuż. 

soki znacznie weydą w drzewo, a tak ga¬ 

łązka tegoż Jata wyrośnie3 i takowe oczko¬ 

wanie nazywa się w żywe oko. D rugie zaś 

czyni się w Sierpniu, z którego gałązka na 

drugie dopiero lato wyrośnie, I takowe o- 

czkowanic nazywa się w martwe oko. Do¬ 

świadczono że drzewa pestkowe lepiey u- 

daią się oczkowane w żywe oko, ziarno¬ 

we zaś pożyteczniey oczkuj w martwe oko* 

ARTYKUŁ III. 
v 

O chodzeniu około różnie szczepionych 

drzewek i o przesadzaniu drzew. 
- i 

-- —Mg 

Pytanie. Jaką staranność szachować potrzeb®' 

około szczepionych drzewek ? 

Odpowiedź. Porządek , ochędostwo 3 ćzy- 

- stość i zapobieganie rozmaitym szkodliwym 

przypadkom, są to rzeczy nieuchronnie po¬ 

trzebne 3 aby doczekać się zdrowych drzew 

i dobrych owrocaw. 

P. Jaki porządek zachować trzeba w szko« 
le drzew? 

Potrzeba aby każdv\gatunek osobno5 

czy sadzony^ czy szczepiony był i nazna- 
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czony3 aby wiedzieć na potym moźfta^ gdzie 

co i Jakie znayduie się ^ kiedy czas obrzy- 

nać, przesadzać*'i tym podobnie. 

P* Jakie ochędostwo przy drzewkach zacho¬ 

wać trzeba ? „ \... •' 

O. Ochędostwo, iafc w ludziach i zwie^*' 

rzętach, icst duszą zdrowia, dobrego bytu, 

i wszelkich pożytków, ink i roślinach nie- 

niniey iest potrzebne. Opuszczone drzewka 
wyrastaią niekształtnie, nlchem porastaią* 

od czego potym dziczeją i nikczemnieją. 

Potrzeba więc mech ścierać, wyrastające z 

pnia dzikie roszczki, aby zrazom soków nie,, 

uymowały, obrzynać pilnie i maścią zama¬ 

zywać. Jeżeli gdzie w Czerwcu .postrzeże 

się, iż zraz który nie przyjął się, wyrwać 

go natychmiast, i albo pozwolić rość wilkom , 
r _ 

ażeby było szczepie na czym na potym, ai- 

bo kożuchować, ieżęli się zostało co zrazów 

od szczepienia, lub oczkować, ieżeli pień 

młodociany. 
P. Jaką czystość zachować w szkole trzeba ? 

O. Potrzeba szkołę wypielać często z 

chwastu, spulchniać ostrożnie ziemię około 

drzewek , aby korzeni nie naruszyć, w czasie 

posuchy polewać i wilgotnym mchem, albo 

drobnemi wiórami, dla utrzymania wilgoci - 

w czasie upałów ziemię nad korzeniami na¬ 

krywać. W drugim roku w Marcu pod krze-- 

sywać u dołu , lecz nie razem, ale co wio- 

1 
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sna po trochu, aby drzewka nie zabolały, al- 

bo od wielości soków nie szkodowały. Do 

drzewek słabych i giętkich dać pale, i przy. 

wiązywać do nich drzewka, przes'oie*łaiąc 

mchem aby się nie tarły : krzyżowe naginać 

fluważnie i przywięzywać, aby się wyprosto¬ 

wały, Jeżeli się w pierwszym albo drugim 

roku kwiat pokaże , zrywać go czym prędzey, 

boby szczepy, wcześnie rodząc , zanędznia- 

ły. Gdy szczepy w czasie przyzwoitym ro¬ 

dzić zaczną, nie pozwalać im wiele na raz 

rodzić, boby potym drzewo zawsze na prze¬ 

miany , w iednym roku wiele owoców ro¬ 

dziło, w dn.girn zaś bezpłodnie odpoczy¬ 

wało. 

P. Jakie przypadki drzewkom szkodzą ? 

O. Rozmaitym przypadkom młode szcze¬ 

py podlegają. Rdza obsiada szczepy, która 

ieżeii pochodzi od złey ziemi, przesadzić 

szczepy \v lepszą : jeżeli zaś 2 innych przy¬ 

czyn, starać się ie poznać i oddalić. Roba¬ 

ctwo liście obiadaiące nakrapiać żółcią by¬ 

dlęcą; gąsienice zaś zbierać i zabiiać. Je¬ 

żeli nie można doyść dla iakiey przyczyny 

szczep nędznieje., wykopać go, opatrzyć do¬ 

brze .korzenie, a znalazłszy co niezdrowe¬ 

go, oberznąć i posadzić na innym ir.ieyscu* 

Gumnię zbierać, pajęczynę omiatać i tym 

podobnie. Także tęgie mrozy nietylko mło- 

dym szczepom, lecz i rodzącym drzewom 
/ 
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szkodzą 5 a ieszcze więcey. im szkodzi słotU 

ce po tęgich mrozach, ha wiosnę, które za- 

marzłe soki ze strony południowcy prędko 

odgrzewa , - od czego tak drzewa boleią , iak 

człowiek3 gdy odmrożony część’prędko o- 

grzeie. Tego przypadku naybardziey oba¬ 

wiać się trzeba dopóty , dopóki się drzew¬ 

ka nie wzmocnią. Przed samemi tedy mro¬ 

zami nad korzenie szczepów delikatniey- 

szych narzucać ziemi wysoko, a ieżeli. zima 

tęga następować będzie, poobwiiać szczepy 

w słomę, albo w trzcinę. W Marcu poodwi- 

iać, w Kwietniuvzaś nawaloną ziemię od¬ 

rzucić. i • ' > N 

- -• P. Czyli szczepy sprowadzać z dalekich 
Stron można? < r 

O. Można, lecz w tym przypadku wy¬ 

kopywać szczepy potrzeba ostrożnie , macicy 

nieco-ukrócić u korzenia, drobne korzonkis 

poucinać, lecz nie wszystkie, korzeń obło- 

, żyć ziemią, wilgotnymtftnchem i obwiązać 

szmatą: gałęzie także poobwiiać w* słomę, 

a tak można przesłać drzewka w dalekie 

strony. ’ 

P. Kiedy drzewa przesądzaią się? 

' O. Czas do tego naylepszy iest w ie- 

sieni, na wiosnę albowiem nie tak łatwo 

przyimuią się i częstego, podlewania potrze¬ 

bują. Można i w lecie przesadzie, lecz wyi- 

arnią się drzewa całkiem z swoią ziemią tak , 
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iżby się korzenie bynaymnicy nie wzru¬ 

szymy* 

P* Jakim sposobem samo przesadzanie usku,* 

icczniu się ? 

O. Wykopane drzewo do przesadzania * 

obeyrzeć trzeba czyli nie iest skaleczone i 

czyli na korzeniu niema iakowey skazy > któ- 

rą wyrżnąć gładko trzeba * ukrócić trochę 

macicy * leżeli iest zbyt długa * także długich 

korzeni i drobnych korzonków. ' W górze 

także poobcinać roczne gałązki* i całe drzew¬ 

ko obchędożyć pięknie. Potym rozmoczyć * 

w obszernym iakim naczyniu gnoiu bydlęce¬ 

go świeżego w wodzie i namoczyć w nim 

przez 24 godzin korzenie drzewek przesa¬ 

dzać się maiących. Tym czasem nakłaść sta¬ 

rego gnoiu bydlęcego w przygotow^ne doły 

i nasypać ziemi* ażeby się tylko tyle dołi$ 

zostało* Ile miarkuie się* że korzenie drze w 

przesadzać się maiących potrzebować będą. 

To zrobiwszy wyinfować się będą z naczynia 

drzewka i przymierzać* które w który dół 

naylepiey przystaie, aby nie glębiey korzeń 

obsiadł w ziemi iak przedtym* co poznać 

można po o,dmienioney korze nad korze¬ 

niem; nie czynić korzeniom żadnego gwał¬ 

tu * nie naginać* ale. ile możności tak osa¬ 

dzać w ziemi* iak ie przyrodzenie ułożyło. 

Zasypać lekko dobrze rozbita ziemią * czę¬ 

sto drzewkiem ruszając* ażeby zupełnie 





wszędzie przypadła; a kiedy «if'iuż kafz^ 
nie dobrze nakryą, nakład zhowu gnoia* 

strzęgąc, aby się nigdzie r gołych korzeni;* 

drzewka nie dotykał! dosypać dpłu ziemią% 

udeptać ' i przywiązać do- kołka drzewko 

mchem przesławszy , ażeby się o kołek nie 

tarło: około samego drzewka nagromadzić 

jtiemi na ćwierć łokcia wysoko, a na pół*ło« 

kera szeroko, a potym zrobić jmierny na 

około rowek, ażeby w czasie polewania* 

które częste być powinno, woda na strony 

nie Uchodziły. .Starsze drzewka nad lat sześć 

przesadzać iuż nie należy , chyba w gwałn>* 

wney potrzebie. r jv./ ' 

A R TY KUŁ IV. 
■ / • : ' ■ a ' - ' 9 ■- • 

t' ' ‘ , , * 
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0 utrzymywaniu drzew owocowych 

• ' w dobrym i użytecznym stanie. 
y * 7 < z-' • •, t . i . . ; ' 

Pytanie, yokte przepisy chodzenia .pkoło 

drzew rodzących i _ * ^ 

Odpowiedź* Ochędostwo, czystość 1 za* 

pobieganie rozmaitym szkodliwym przypad¬ 

kom,Jako i chorobom, zachowywać,^ wiel¬ 

ką pilnością trzeba , inaczey nie będą takie 

owoce iakichby spodziewać się należało i 

drzewa przed czasem poginą.; "Do ochędo- 
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stwa to tu przydać trzeba, aby pogładzać 

chropowatą korę, lecz ostrożnie aby drzewa 

nie kaleczyć. Gniazda liszek zbierać i palić, 

*w lecie rożne robactwo szkodliwe wygubiać. 
Suche gałęzią przy zdrowym drzewie i co¬ 

kolwiek nadłamanego lub skaleczonego , u- 

rzynać, pogładzać i maścią zamazywać. Po¬ 

trzeba takie starać się, aby drzewa osobli¬ 

wie na gruncie płonnym, miały podostatkiem 

żywności; trzeba więc naokoło nich mo¬ 

tyką ziemię wzruszać nie tykaiąc korzeni i 

, żadnym zieloni rość nie pozwalać* Polewać 

czasem gnoiow;ką, krwią bydlęca i niekiedy 

wodą , w któreyby saletry nieco rozpuszczo¬ 

no było; drzewa polewane taką wodą przed 

okwietnieniem , pewnie urodzą. Opatrzyć 

także drzewa na zimę przyzwoicie trzeba. 

W gruncie wilgotdym naybardziey wyma¬ 

rzają drzewa, potrzeba więc taki grunt osu¬ 

szyć, lub poprawić. Kretowin pod drzewa¬ 

mi nie cierpieć 5 bo przez nie mroź korze¬ 

niom szkodzi. Obfitość śniegu na drzewach 

strząsać. 

P. Jakie są przypadki i choroby drzewom 
p/łaściwe ? j 

O. Przypadki i choroby są następuiącc: j 

Niepłodność. 2") Upadanie kwiatu i owocu 1 

nieddyrzałego 5) Tępy wzrost. 4) Rak. 5) | 

Srzeżoga. 6) Żółtaczka. 7) Wodnica. 8) Ska¬ 

leczenie. 9) Robactwo. 10) Odmrożenie. 
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: ' Pv Jak zaradzisz niepłodności drzewa ? ■>;%* 

v ‘ O. Niepłodności drzewa pospolicie by* 

•' wa przyczyny , albo zbytek sokow silących 

^się w drzewo, albo ich niedostatek : w pier¬ 

wszym przypadku poradzić można obsuszę- 
niem mieyscą1 ieżeii iest mokre; albo prze¬ 

wierceniem niektórych korzenią(/aby zbyte¬ 

czne soki umknęły się^ w drugim zaś Czę-, 

stym na wńosnę i w leicie polewaniem, oso¬ 

bliwie wodą:2 saletry, zpulchniwszy wprzó¬ 

dy dobrze nsfd korzeniami ziemię, 

P. Upadania kwia$td owocowi niedoyrzą• 

temu iak zaradzisz? i " 

O. . To nayczęściey wydarta się, gdy 

drzewo icst na gruncie zbyt wilgotnym, ób- 

suszyć go więc, lub, drzewo na inne miey* 

I sce przenieść trzeba, .** <■ \ x 

P. Co czynić trzeba aby drzewo nie tępo 

’ rosló? ' \ 
“ 

O. Tępy. wzrost nayWrięcey pochodzi 

ztąd, że doły pod drzewami nie były .do¬ 

statecznie rozkopane: 'potrzeba więc dobyć 

drzewa, dół szeroko rozkopać, i nawieść do¬ 

brą ziemią ieżeii grunt iest nikczemny* 

Polewanie gnoiowką, krwią bydlęcą i tym 
podobnie >viele pomągą.j Jeżeli drzewa bar¬ 

dzo strzelatą w górę, a grubości nic nie na¬ 

bierają, ną wiosnę aż dp końca Czerwca, 

i ponarzynać w kilku mieyącach nożykiem 

wzdłuż z góry na dół nie wpuszcza* 
/ 

, v.t- 
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iąc do drzewa, w iednym roku znacznie 
zgrubieją. 

P. Jak uleczysz drzewo na rak ? 

O. Chorobie tcy często podlegaią drze¬ 

wa, i przez nią niszczeią. Daie się poznać, 

gdy kora na drzewie w mieyscu iakim chro* 

powaćleie, pod spodem maiąca plamę czarną. 

To złe co raz bardziey się rozszerza, i ca¬ 

łe drzewo może opanować, Ztąd pochodzi 

gdy- się albo nieczystym szczepi nożem, 
-?.lbo uderzone będzie gwałtownie , lub z za* 

ciekania deszczu za skórę. Przeciw czemu 

nayprędszy sposób, wyrżnąć zarazę do nie- 

zostawienia znaku plamy i maścią zamazać. 

^ P. Co iest srzcźoga i iak ią leczysz* 

O W przesadzaniu' z ostrości soków, 

wyciekania ich przez rozpęknioną korę, lub 
z raka wdaie się srzeżoga, czyli inflamma* 

cya w drzewa Poznać można tę chorobę, 
gdy kora zczerniała iakby spalona , nadęta 

a pod nią drzewo czarne. Jeżeliby sję do¬ 

piero na złe zanosiło, można pomodz nade* 

Rznięciem kory wzdłuż nie głęboko iednak, 

to iest nie do drzewa, łub zamazać maścią 

mieysce, w którym się zaraza wkradła. Je- 

^li złe iuż znaczne, wyrżnąć skazę aż do 

żywego drzewa i zasmarować maścią. Jeże¬ 

li choroba pochodzi z zbytniey suchość 

gruntu , wykopać drzewo, oczyścić korzenie, 

nasypać ziemi dobrey, i dopiero sadzić na- 

• 
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zad. Jeżeli z wielości soków ciekących gas 
pod* kory* co wieczór pbmywaćszmat^^ 
krą, a? suchą obcierać. Gdy, zaś tó złe ?pó 

i całym rozeydzie,się drzewie, nie ma zarąto* 

I wąnift sposobu.. N ' ' • . |f|£ 
P. Co zcj£ żółtaczka i iak się ~ią Uczy. ? 

t 0. Daie^się ta choroba na drzewach wK 
dzied5 na ,których liście zbyr ra.no żółknieij 
i opadaią. .Bywa , albo z niedostatku deszczu, 

- spadi^ienia sąskodliwey rosy , ze zbyttiiey.wiU v 
goci, z nadpsucia korzenia ctd myszy lub kre* \ 
tów , lub skaleczenia ich lak im przypadkiem* 
Jeżeli pochodzi z nadwerężonych korzeni * > 
obaczydr,śkazęy zerżnąć, i maścią za/nazać, ą *, 
korzenie, drzewa przeciw myszom^ Joretom 
ubespieczyd ^używszy na wygubienie ich 
sposobów.. Jeżeli z. suszy r podje wad ziemię 

, przy pniu; icżeli z wilgoci, obsuszyd mieysce., 
P. Jak uleczysz drzewo nawodtiicęl ._, 

’! 0. Dla wielości soków , bywa jiżkora. 
sama rozpuka się na drzewach i soki z nich 
lei^ się, co niemało szkodzi drzewom i to 
nazywa się’;wodnic$. Na tę chorobę naylę* 
pszy środek, odkopać ziemię przy korze** 
niach i rózszczepawszy niektóre korzenię^ 
nie ruszaiąc tylko samey macicy, między roz¬ 
szczepienie nasypad czystego‘piasku, dół zaś 
na drzewo suchą, dobrą iednak, napełnid zie- 
'inią.o Albo wykopad leźli,drzewo małe, ie- 

zaś wielkie odkopad przy korzeniach zie* 
■ . * 

-'4 
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fnię5 aby na powietrzu przez nieiaki czas 

oschły, potyra przysypać ziemią i obłożyć 

gńoiem końskim, strzegąć się pilnie aby nie 
tykać korzeni, a tak umńieyszy się wielkiey 

wilgoci, i drzewo orzeźwi się. 

P. Jak zaradzisz skaleczeniu drzewa ? 

O. Trafia się, iż drzewo gwałtowni© 

stłuczonfe, albo też od szkodliwych zwie¬ 
rząt, iako koz lub podobnych z kory odarte 
bywa; natenczas wcześnie zranieniu drze¬ 

wa zaradzić należy,.bo gdy deszcz zaydzie 

za korę, potyrn od słońca przyschnie, wda 

się pewnie srzeżoga, lub inna zaraza. Dla 

czego mieysce owe rychło zerznąć nożem i 

maścią zamazać, tak bowiem rana nadro- 

śnie, i nakoniec wyrówna się. Jeżeli ska¬ 

leczenie znaczne, nasmarowawszy, szmatą 

obwiązać, i potyrn po trzech miesiącach o- 
patrzy6 

P. Jak ubespieczi/sz drzewo , od robactwa Z 

O. Częstokroć robactwo wgryza się . w 

korę zranioną, zbolała, lub chropowatą, tak 

jż ta od drzewa odstaje. Wyrżnąć więc 

mieysce to, czyli to w korze drzewca , czyli 

na gałęziach, ranę zamazać maścią, do któ- 

rey przymięsza się terpentyny i kamfory tro* 

chę< Albo wziąść świeżego gnoiu krowie¬ 

go i zmięszać go z gliną, i przyłożyć na 

mieysce, w którym robactwo, szmatą obwieść 

i zawiązać, aby deszcz nie opłokałi Jeżeli 
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*za£ w wydrążonym^ drzewie mąoźy się ro¬ 
bactwo 5 dla luóregoby drzewo; nikczemnieć t 

wiało 5 wsiąść-należy -gnó.iu.iwiniggo0g!i- 
;ny i wapnami tym3 wszystko to dobrze, prze-; 

mięszawsży, rirleysce ówe"‘zamazać. Bywa 
niekiedy, iż wierzchołek drzewa usychać’ 
żaczyna. ;To znakiem iest, iż/w korzenili; 
ma coś złego3 opatrzyć, więc należy 3 Jeżli 
korzeń nadpsiuy ,oderznąć co ńadpsutęgo j 
jeżeliby go mrówki dub inne robactwo Gjbsia-j, 
dło^.wziaść ,sadzy, .rozmącić ż ni^ wódę^i 
podlać ziemię przy korzeiiiii^^Y^II/.iif' cv. 

: P. Jak zaradzisz odmręzeniu. drzewa ? ^ 
j v 

./ 

\ V 
) 

■2 V' 

\ 

, * O./Gdy wr(żimiej mt<ozy , wielkie 3'Iubl 

/choćby małe w Maiu, gdy drzewa pełne -są 

\ soków, rozrywają kąnaiJJd^^cinaiąc w nieb' / 

zebrane soki > czynią całe lub w iakięyręzę- 

ści drzewń hiepozyieczne, zwłaszcza iż yr _ 

przemrożone części zwykł się pospolicie rak; 

wdawać. Jakąkolwiek więc część przemro¬ 
żoną spostrzegłszy 3 odciąć ją aż do drzewa 

zdrowego, i zamazać świnili lub krowim 

gnojem. > j / j 
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O rodzaiach drzew owocowych. 
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JP y ta nic. Ja&tć ^ rodzaie Sr zew owocowych ? 

Odpowiedź. Drzewa i krzewiny trwate 

w naszym kraiu są: grusze , iabłonie, wi- 

• inie, trześnie, śliwy, orzechy laskowe, 
berberis, albo Włoska kalina, agrest, piorze- 

czki, maliny. Drzewa cudzoziemskie mo¬ 
gące być w kraiu naszym pielęgnowane są 

głównieysze: morele, brzoskwinie , Włoskie 

orzechy i tym podobnie. 

- P. Opisz mi grusze i 

O. Grusza drzewo owfocowe znaiome, 

iedno z naypożytccznieyszych. Gatunki iey 

■5 niezliczone, tak kraiowe iako cudzoziem¬ 

skie. Dzielemy ie na letnie, iesienne i 
zimowe. Letnie są, które aż do Września 

doyrzewaią się, iesienne do Listopada, w Li¬ 

stopadzie zaś doyrzewaiące się są zimowe, 

i te-zachowane być mogą aż do nowych, a 
W zimje dobrze sprzedawane. Potrzebują 

ziemi dobrey, ciepłey, nieco piaszczystey. 

Rozmnażają się z nasienia przesadzając, i 

macicę u korzenia pomiarkowanie ukrócaiąc. 

-Szczepione łatwo przyjmują się, a leszcze 

lepiey kożuchowane. Kraiowe są trwałe M 

nay- 
✓ 





V'jiaytęższe mrozy ^cudzoziemskie za! potrze- 
; j ba zasłonić od tęgich wiatrów * i na zimę 

osobliwie młode słomę obwiiać. Czyli ziarn 

t do sadzenia, czyli zrazów do szczepienia, 

szukać potrzeba z iako ndylepszych gatun¬ 

ków; lepiey o kilka mil daley szukać, i dro- 

żey zapłacić niźli sposobić się w podłe ga¬ 

tunki , albowiem ieden zachód w* wychowa¬ 

niu tak podłych, iako i dobrych gatunków* 
a zysk , wcale iest różny, i , < 

P. Co powiesz o jabłoniach ? r 
ł Ł . ^ v */ * 

1 , O. Jabłonie obficiey rodzę - niż gruszki* 

i prędzey tęgie mrozy wytrzymuię ; gatun¬ 
ki ich sę niezliczone, dzielę się także na 

letne y iesienne i zimowe* Lubię grunt' tłu¬ 

sty 1 nieco wilgotny. Posiane ż nasion, i 
przesadzane rośnę wysoko* i krzaczysto, 

iszczepione i kożuchowane naylepiey udaię 

się. Od dołu bardzo zarasta ię vdla tegawy- 

tryskuięce niepotrzebne oczka* trzeba jak 

, naypilniey obrywać, > a 

P* Opisz mi wiśnie ? . 

O. Wisien różne sę także gatunki; lubię 

grunt trochę wilgotny, nie gnoiony , swoy- 

, skie iednaik w każdym prawie przyjmuję się. 

Rozmnaźaię się z pestek, udaię się i szcze¬ 

pione , a naylepiey oczkowane: Wf pień¬ 

kach wisien kwaśnych nie trzeba szczepić 

słodkich i przeciwnie. Drzewa ochfdostw* 

W Otrzymywania wyrnagaię. 
I • r ' . . 1 , • I 
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- P. Co powiesz o trześniach ? 

O. Trześnie we wszystkim są podobne 

do wisien y tylko 5 że wysoko rosną, owoc 

słodszy rodzą, i wcześniey doyrzewaią. Są 

kh także różne gatunki. 

P. Opisz mi śliwy ? 
O. Śliw różne są gatunki, lubią grunt 

mierny, niegnoyny , ale piaszczysty i ra- 

czey suchy niż wilgotny. Rozmnażaią sie 

' z posadzonych pestek , lecz naylepiey szcze¬ 

pione i oczkowane udają się. Ze mchu i ży¬ 

wicy często, oczyszczane być powinny, i 

wilki także, które od korzeni puszczaią, 

odłamywane być rnaią. 

P. Co powiesz o laskowych orzechach ? 
O. Laskowych ogrodowych orzechów 

różne są także .gatunki * w lekkiey i wilgo- 

tney ziemi naylepiey udaią się. Rosną zwy- 

C2aynie z korzenia całą kępą, czego dopu¬ 

szczać niedobrze iest, lecz aibo odcinać, 

albo w Październiku i Marcu z korzeniem 

odczochhąwszy, przesadzać : i tym sposobem 

prędsze iest ich rozmnożenie, iak z sadzo- 

nych orzechów. 

P. Opisz mi berheris? 

O. Berberis podrasra w mierne drzewko. 

Jagody do potraw zamiast cytryny używane 

być mogą, i w cukrze smażone zdrowe są. 

Rozmnożenie na wiosnę łatwe iest, albo 

przez oddzieranie dzików z korzeniem , albo 
f 

/ 
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.przez posądzanie nałamanych rdszczek z wie- 

, iąfoczkami,' z ktdrychby połowa w ziemię 

przypadała. Ziemią ża^ną nie gardzi. \ 

P. Co powiesz y, agreście ? / ^ 
O. Agrestu różne są gatudki, podo¬ 

bny ni że sposobem, rozmrraźa.się jak i berbe* 

ris: lepiey iednakjest sadzjd gb wiesifcni," 

ponieważ bardzo rano-na>wiosnę rozwiia się. 
P. Opisz mi porzeczki? I 

, O. Porzeczki -są rdżne, tym sposobem 

jak agrest nawiosnę czy wviesieni roznuia. 

żaią się , lubią grunt bardziey wilgotny. - ~ 
' 1 P. Co.powiesz o malinach ? 

O. Maliny czerwonej z iasdwprzesadzo- 

. ne dobre są, zawsze przecięź lepsze są biało* 

żółtawe ogrodowe. Rozszerzają >się ^ zie¬ 

mi w kępki 5 więc łatwo rozdarte wcześnie ~ 

na wiosnęy rozmnożone być mogą. Gruntu 

potrzebuią mokrego, i mięysca cienistego. 

P> Opisz mi morele? - \ _ 
O. Morele z ciepłych kraiów sprowa*? - 

: ctaone boią aig bardzo. _ mrofcdw , potrzeba 

więc aby były zasłonione- od^iatrów pdłno- - 

cnych, na zimę ziemią około pnia wysoko 

narzucone, a gałęzie słomą obsłonięte. Na 

końcu Marca odrzuci się słoma., a w. pało- 

wieKwietnia nawalona ziemia* Potrzebuią 

gruntu dobrego nieco piaszczystego, w wil¬ 
gotnym nikczemnieją* Rozmnażają się nay- 

lepiey z, posadzonych pestek, i dotrzechlat 
\ • a ' * * __ 
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przesadzają się, bo potyfn nie przyimuią się; 

lecz szczepione w śliwy, lub oczkowane by- 

waią trwalsze. Przywięzuią się do łat, i 

rak prędzey rodzą, lecz zostawione wolno 

dłużey trwają. Zarastają od spodu, więc 

ażeby drzewro z wierżclui nie usychało, trze¬ 

ba wytryskuiące pączki pilnie obrywać, i 
gummę obmywać i obcierać. W iesieni do 

samey zimy rosną, i dla tego soczyste wierz¬ 

chołki psuią się od zimowych mrozów. Chcąc 

włięc zaradzić temu, potrzeba od końca Wrze¬ 

śnia do zimy obrywać po trochu liścia ^ a 

przed samemi mrozami przekopać nad korze¬ 

niami ziemię, i dobrze udeptać, ażeby ża¬ 

dnych nie było dziur, któremiby się mróz 

do korzeni wkradał. 

P. Co powiesz o brzoskwiniach ? 

O. Cokolwiek się mówiło o morelach 3 

to wszystko i brzoskwiniom służy, tylko 

że te póżniey kwitną , lecz zepsuciu pocho¬ 

dzącemu z wypływu gum my bardziey, iak 

morele podpadają: dla tego strzedz się trze¬ 

ba, aby ich nożem nie kaleczyć. 

P. Opisz mi Włoskie orzechy.? 

O. Włoskie orzechy mrozów także bo« 

sję. Nie gardzą żadnym gruntem, ciepły 

jednak naylepiey irn sprzyja. Rozmnażają 

się z posadzonych orzechów', i albo zosta- 

W’uią na mieyscu, albo do trzech lat prze¬ 

sadzają się na inne miejsce. W przesadza- 
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niu' nie trzeba ucinać wierzchołków* lecz 
wytryskui;jce od spodu paczki obrywać pil¬ 

nie. !>■ , . ' / 7 i-> ■ -■ :> 
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O zbierania i przechowaniu owoqów. 
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J/ytanie. /a& się zbiera doyrzałe owoce ? : 

Odpowiedź. Znaki po których można'po¬ 

znać doyrzałe owoce5 wiadome są wszystkim. 

Zbieraj się zaś owoce osobliwie wielkich 

gatunków rękami^ lub posławszy słomy po4, 

drzewo , lekko gałęzie drzewa iedna po 

drugiey' wstrzęsa jc. Naybardziey strzedz 
się potrzeba 5'aby nie wstrzęsać mocno całe-* 

go drzewam i kiiami owoców nie obiiac?5 gdyż 

to, bardzo drzewcu szkodzi. 

P. Jak się przechowuią zimowe owocek 

O. jiGruszki i Jabłka przechowuj / się 

w iamachj iak warzywo 9 gdzie się warsztwa- 

mi ukjdaią, i sieczką, plewą, albo suchym 

piaskiem przesypuj, a na, wierzch nasypuie 

się suchey ziemi. Tak przechowane pię¬ 

knie doyrzewaj i tez szkody trwaj. Prze¬ 

chowuj się także w piwnicy w beczkach do¬ 
trze zaszpuntowanych , i tu także przeście- 

łać ie trzeba sieczką lub plewą. * Przecho¬ 
wuj si-ę także w pi wnicy lub'nie zimnym 





bardzo pokoiu na półkach, tak poukładane 

jedne koto drugich, aby siebie się nie tyka. 

ły ; które psuć się zaczną wyłączać potrze¬ 

ba, bo inne zarażają się. W brogach także 

i spiekach jabłka dobrze przechowują się, 

na warszfwę jabłek położy wszy drugą zboża, 

potym iabłka, znowu zboże i t. d» 

P. fak przechowuią się letnie owoce ? 

O, Jabłk-, gruszki, wiśnie, śliwki 5 su« 

szą się pospolicie, i tym sposobem przez dłu¬ 

gi czas przechowane być mogą. Chcąc zaś 

świeżo przechować, śliwki, wiśnie, brzo¬ 

skwinie, morele, na to trzeba kazać poro¬ 

bić beczułki z iak nayszczelniey stykaiące- 

mi się klepkami nie ze smolnego drzewa , bo 

od tego owoce przykrego nabieraią zapachu* 

Z rana niżeli rosa opadnie, narwać świeże¬ 

go liścia z drzewa, usłać nim dno beczułki, 

na to kłaść pojedynczo za ogonek urywany 

owoc już doyrzały, lecz jeszcze nieprze- 

stały, strzegąc się wszelkiego ocierania i 

gniecienia, a gdy warsztwa założy się, na¬ 

kryć ią znowu llściami. Tym sposobem po¬ 

stępować daicy układając warsztwami owo¬ 

ce, i nakrywając każdą Jiściatni, aż beczuł¬ 

ka napełni się, a na wierzchu aby liście 

warsztwy kc-nczyły. Wprawić potym ‘zwierż* 

chne dno, i żywicą lub smołą zalać ostrzo- 

żnie aby się dno nie zagrzało, i cała beczuł¬ 

ka tym sposobem zalaną być powinna, aby 
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nie było naymnieyszey szparki , Jctórąbypo- 
ietrze przecisnąć sję' mogło. ? Przywiązać 

^ do beczułki kilka kamieni) i wpuścić w głę¬ 
boką studnią, aby woda naokoło okryła , lub 
też zakopać w ziemię w mieyscu suchym, ;a 
tak w póżney zimie owoc tak święży^bę¬ 
dzie y iąkby dopiero z d'rzewa zerwany. 

■■ 
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/ O chmielu. 
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Pytań ie. Co iest chmiel, £ iakie mieysce obić- 
rac na niego należy l t c i 

. ■ Odpowiedź^ Chmiel używany pospolicie 
- bywa do warzenia piwa, dwojaki iest^ogro- 

dowy i dziki. Ogrodowy ma główki wię¬ 
ksze, i zapach tęższy , niżeli dziki y iest o- 
raz pożytec.znieyszy. Tego. wielorakie są 
gatunki: z pomiędzy wszystkich zaś nay- 
lepszjriest ten, który doyrzewa w Sierpniu* 

' a pb nim drugi * który dochodzi w Wrześniu. 
Chmiele Angielskie i Czeskie są nayjepsze* 
Dzikie chmiele lubią grunt czarny i wilgo¬ 
tny* ogrodowe zaś lepiey się udaią w grun¬ 
cie nieco chudym , któregoby spodnia war- 
sztwa -składała się z gliny, aby raczey w głó¬ 
wki niż chmieliny ^ buiał. Od północnych 

- mrozów chmielnik ieżeli być może* zasłonie 

i. 
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nymjbyć powinien, i aby płaszczyzna chmiel, 

aika ku południowi nadawała się , żeby słoń¬ 

ce Jepiey ogrzewało. 
P. fakic iest rozmnożenie chmielu ? 

Ol Uprawia się grunt na chmiel tym 

sposobem: nayprzdd w iesieni przeorze się 

lub przekopie, toż powtórzy się wcześnie 

na wiosnę. Co półtrzecia łokcia w kwadrat, 

i na przemiany niby w szachownicę, wyko¬ 

pią się dołki pięć ćwierci szerokie, w pół- 
kolsna głębokie, a nakładzie się gnoitT z 

pod wieprzy, i nieco ziemią nakrywszy, 

w każdy dołek dołu posadzi się cztery, pięć 

a naywięcey sześć korzonków chmielu , a 

przesypawszy i nasypawszy dobrze tide- 
pcze się. 

P* IViakim czasie chmiel sadzić należy? 

O. Czas do sadzenia chmielu, iest je¬ 

sień i wiosną; lepiey iest iednak sadzić na 

wiosnę, bo korzonki w iesieni sadzone gni- 

ią, i czasem ze wszystkim giną: na wiosnę 

zaś sadzone potrzebują częstego polewania. 

P. Jfakic iest chodzenie około chmielu ? 

Q. Posadzonemu chmielowi daią się za¬ 
raz tyki, które w pierwszym roku mogą być 

krótsze, wr drugim dłuższe, aż do io łokci 
jeżeli chmiel gęsty iest. Chmiel w czasie 

posuchy często polewać trzeba, tak aby kę- 

pina , z ktćrcy chmiel wyrasta , wskroś prze¬ 
mokła* 

/ 
s 
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W starym chmielniku zaraz z wiosny zię* 

mię trzeba nasiękać nad korzeniami, nie ty¬ 

kając onych , zebrać starą i świeżey nanieść# 

Gdysię pusfeczą chmieliny , otyc2,ąsię 3 aby 

zaś szły porządnie'po tykach, naprowadzaj 7 

się i leięko sitowiem lub miękkim łykiem' 

zwiążą* Gdy się chmieliny podniosę, nasię* 

kajsię znowu nad korzeniami ziemia japo- 

. tym dolne obiory liście. Powtórzy się je¬ 

szcze poruszenie ziemi nad korzeniami ^wte-y 

dy , kiedy chmiel kwitnąć zaczyna. Wsze^ 

lako ieżeli zbytecznie wybujać zacznie, z 

nasiekiwaniem ziemi i nasypowaniem nowey 

wstrzymać się należy. Pielidło i wszelkie 

ochędostwo tyle razy ma się powtórzyć, iję 

>tny dzikie zioła pokazywać się bgdąf 

1?. Jak^ zbierać będziesz chmieli ' v 

- Om Znaki doyrzałości chmielu są y sza¬ 

rość koło główek, ich/ kruchość, i tęgi za- 

* pach. Gdy tedy te znaki pokażą się na chmie¬ 

lu, potrzeba gó czym prędzey zbierać. Co , 
się uczyni tym ^posobęm: poobcinać'chmie- 

liny około tyki na łokieć wysoko nad zierhią, 
powyimować tyki, chmiel z nich pościągać, 

i zwieść, gdzie pod szopę. Dopiero kazać 

• czym prędzey obrywać główki, ażeby się 

chmiel na kupie leżąc ^ nie zagrzał, z cze- 

goby nieprzyjemnego nabrał zapachu. Wszy¬ 

stko to ostróżnie czynić najeży, ażeby ten 

pyłek z główek nie wyleciał, na którym w 

/ . ^ 

) 

s 
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chmielą bardzo wiele zależy. Nad płótnem^ 

więc skubać główki należy. 

P. Jak ususzysz chmiel? 

O. Oskubany z główek chmielą roz¬ 
ścielę się cienko na mieyscu czystym 3 aby 

się nie zagrzał, a przez to kolom niestracił? 

i nie nabrał złego zapachu. Gdy tym spo¬ 

sobem nieco przeschnie, w suszarni zresztą 

suszony być powinien. Ciepło w piecu po¬ 

winno być ile możności iednostayne. Roz¬ 

ścielę się na g calów grubo , poty m przewró¬ 

ci się lekko i cieniey rozścielę. Gdy będzie 

chrzustał > i uderzony kiykiem podlatywał, 

znakiem iest, że dosyć ususzony; przenie- 

sie się więc na czyste mieysce do pakowania. 

P. Jak przechowasz chmiel ? 

O. Do pakowania uszyć potrzeba z gru¬ 

bego płótna wory: te podług upodobania 9 

i podług wielości chmielu 5 mogą być wię- 

ks ze lub mnieysze. Gdzie iesc wiele chmie¬ 

lu do pakowania ? daie się pospolicie szero- 

kośćłokcr^., długo$'ć zaś łokci j$; otwor 

woru przyprawi się do mocney ' obręczy i 

przymocuje się w iakiey budowie wysoko 

tak j aby koniec iego zaszyty w isiał od zie¬ 

mi na pól łokcia. W tak spuszczony wór 

wlezie człowiek 3 i nayprzdd położy po gar¬ 

ści chmielu w rogach, które drugi zewnątrz 

mocno ob wiąże , i te rogi służyć będą na 

próbkę. Potrosze potym spu^zczaiąc chmisl 
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w wor, człowiek w nim będący v należycie 

udepce, aż się napełni: po rogach znowu 

po, garści na próbkę zawiąże się^ i.wór iak 
naytężey zaszyie się.^ Chmiel tak upakowa^ 

ny, będzie trwał długo bez ^zepsucia do prze* 

dąży. Na własną zaś potrzebę, przecho¬ 

wa się tym sposobem: 2robi się gdzie na 

mieyscu suchym skrzynia: w,tęnapakuiesię 

chmielu, i depzczką nakryie takaby do 
ścian skrzyni szczelnie przystawała, i przy¬ 

łoży się kamieniami, albo przyciśnie śrubą. 

Kiedy chmiele brać potrzeba, zdeymuią się 

kamienieli wieko; nabierze się chmielu, ile^ 

potrzeba,; reszta sję nakryie deską, i przy¬ 
łoży się kamieniami* ' > 

V ' 
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0 wołach i krowach, ich gatunku, zda- 
l tności, przymiotach, rozmnożeniu# 

wychowaniu, zażyciu i ukarmieniu 
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Pytanie, fakie śą gatunki wołów i kmwt 

Odpowiedź? Są niezliczone y po więksżey 

części w naszym kraiu są troiakie, HoIJen- 

derskie, pospolite i Podolskie. Codo wi^- 

ku i rodzaiu, samiec cały nazywa się byk* 

albo stadnik; pokładany wół: pokładany ie- 

III V ■ : i;: , . ■ ✓ 
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szcze do roboty menauczony nieuk. Samica 

ieszcze nierodząca ialówka: rodzica krowa. 

Młode od urodzenia nazywaią sję cielętami: 

a to wszystko razem nazywaią gospodarze 

rogatym bydłem* 
P. Jakie są ich zdatności? 

O. Wołu szacunek i użytek niewyłiczo- 

ny Jest dla człowieka , służy mu do pracy i 
pożywienia, uprawia grunt i gnoi go. Kro¬ 
wa przysługuie śię nabiałem, a gdy zesta¬ 
rzeje się^ ukarmiona służy na pożywienie. 

P. Jakie są przymioty dobrego uiolu.1 

O. Wół aby był do roboty dobry5 po« 

winien mieć kark iak naygrubszy , szy ię dłu¬ 

gą, podgarłek wiszący , uszy kosmate , noz¬ 

drza otwarte, w piersiach zsiadły, łopatki 

rozłożyste, nogi proste mocne i sam nie le¬ 

niwy. 
P. Jakie są przymioty dobrey krowy ? 

O, Krowa powinna mieć głowę wielką* 

siyię mocną i długą, piersi szerokie, wyż- 

część nóg przednich grubą, łopatki nie 

Ważkie, krzyż mocny, boki szerokie i peł¬ 

ne. Hoilcnderskie krowy są najobfitsze do 

nabiału. , Pospolitych są różne gatunki, mie¬ 

dzy temi trzeba dobierać, które naylepsze 

do nabiału i nie nikczemne cielęta rodzą, 
40 

W^ezym ieżeli gospodarz przełoży przyzwoi¬ 

tego starania, raz dobrawszy sobie oborę, 

mieć będzie naylepszy gatunek, tak co do 





nabiału* iako i cieląt* na potym tyle tylko 

mu pracy zostanie* aby stare krowy prze- 

dawał* lub karmił na rzeź * r. z młodych nay- 

lepsze na ich mieysce dobierał. Kroyy Po-_ 

dolskie-lepsze są do rodzenia pięknych i 
dorobnych wołów* niż do,nabiału. V 

P. Jaki wiek iest bydła i ' iak . go poznać 

można? , : • 
- v \ \ * * 

O. Krowa żyd może do lat 20 * wół wię- 

cey; lecz gospodarze nieczekaią nigdy tak 

wielkiey starości* naywięceyipoJlo latach, 

karmią na rzeź lub przednią. Lata ich po- 

znaią się z zębów.. Cielęta rodzą się zię¬ 

bami cielęcemi: między dziesięcio miesiąca- 
tni i tokiem* odmieniają dwa zęby* oa inne 

szuflowe szerokie i nie tak białe. Zdrugim 

rokiem druga* z tjfźecim trzecia* zc2wartym 

czwarta odmienia się para przednich zębów. 

Potym wszystkie są równey wysokości i bia¬ 

łości; i im starsze iest bydle* tym bardziey 

utracaią równość * i czarnieyszemi staią sig. 

-P* Jak rozmnaża się bydłot? 1 
0. W rozmnożeniu bydła uważać po¬ 

trzeba na czas* w którym się krowy poluią , 

czyli poganiaią * na gatunek byków* na czas 

przed ocieleniem i po ocieleniu. 

N P. Cóż <czypić trzeba gdy się krowy pogą• 

niaiąg \ > f 

*0. Krowie przed trzema laty niepowię- 

ńo być pozwolono poganiać ?ię* gdyż przez 
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to i sarna znikczemnieie i nikczemrtę cielę¬ 

ta rodzić będzie. Nicmniey uważać potrze¬ 

ba , aby iałówki z młodemi,a krowy ze star- 

szemi stadnikami poganiane były. Kto chce 

mieć przez lato podofitatkiem mleka, powi¬ 

nien spuszczać krowy w Lipcu, a kto w zi¬ 

mie, powinien spuszczać w Lutym. 
P* Jaki gatunek ma być byka ? 

O. Byk powinien być zdrów i mieć z 

wierzchu takie, iark wół przymioty. * W* 

czwartym dopiero roku powinien być do krów 
puszczany, gdyż inaczey i sam znikcze- 

mniałby i cielęta po nim byłyby nikczemne. 

Naywięcey do io lat byk ma być używanym. 

Jeżeli iest na dobrey paszy, krów 30'nay- 

więcey pozwolić można : ieżeli wiec ich iest 

Więcey i byków więcey być powinno. 
P. Co się czyni z krową cielną ? 

O. Przez cały czas, osobliwie kiedy iuż 

Jctowy znacznie cielne 53, powinny mieć 

lepszą paszę od pospolitey, osobno być od¬ 

stawione, aby się nie bodły i wszelką mieć 

wygodę iako opatrzenie, ażeby i mleka zna¬ 

cznie po ocieleniu dawały i cielęta piękne 
rodziły. 

Pi ćfak się postępuić z krową po ocieleniu! 

Jes2C2e więcey i lepszey trzeba do¬ 
dawać krowie po ocieleniu paszy, aby i cie¬ 

le należycie żywić i obficie mleka dawać 

mogła. Jeżeli zaraz po ocieleniu będzie 

zbyt 
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zbyt słabą, należy iey dawać po pół gar ca 

owsa uprażoiiego w żelazney patelni, z 

garści? soli, szklankę oleili i trochę drobno 

usiekaney sabiny* co sypie się ido wody* 

Jctdr? pić ma krowa, Potym, przez cały ty* 

dzień daie się siano i sieczka z:plewami pa¬ 

rzona, a za napoyy-letpia woda, ■/$ /}; V., , • i 

*. P. Jak wt/chowasz \cielgtci l . ^ 

O. Po najlepszych tylko krowach i po 
, naylepszym stadniku, jako, też iałożki po 

/•chudych krow ach , a byczki na stadniki lub 

woły po tłustych wybiorę się na przycho- 

v\ wek.v Pierwiastki iednak* to jest gdy się 

krowa pierwszy r*2 ocieli,1 nie dobrze udai§ v 

się. Same zaś cielęta! dwoiakim\ sposobem, 

wypielęgnować-można. 

n ^Pierwszy. iest: aby cielęta przez piej> 

wsze <5 dniwtyle raży ssały krowę ile razy 

im podobać się będzie; więc te Ód ni kro\va: 

doiona wcale, być nie ma*. Po 6 dniach trzy 

, razy na dzień sąać cielęta mog?,-i do niedziel 

6. a naywięcey 8 co raz bardźiey uymówać 

się mleka-cielętom będzie $ a na tó mieysce 

pięknego drobnego siana i inney dobrey pa¬ 

szy "dostarczać im trzeba, > ażeby hietylkó 

nie zanędzniały j lecz dobrze rosły ,i weso* 

były, i ' -y- K - J ' 

iDrtigi sposób iest: nie pozwolić wcale 

ssać cielęciu krowę, lecz skoro się urodzi, 

goe przed krowę* aby go dobrze wy-,;-; 
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li za fa 9 potym odłączaj go , tak żeby krowa 

więcey nie widziała,ani głosu iego słysza¬ 

ła. Cielęciu tak odłączonemu prze2 iz go¬ 

dzin nic nie daie się, a potym uczyć go po¬ 

trzeba pić mleko z skopka , po palcu go nęcąc. 

Krowę zaś dnia tego po wycieleniu, trzeba 

trzy lub cztery razy doić, pierwszą siarę 

precz wylewając, z innego powtórnego do¬ 
jenia mleko same cielęciu pić dawać rano, 

w południe i w wieczór, przez trzy niedzie¬ 

le, a potym przez drugie trzy niedziele da¬ 

ie się poyło z mąki owsianey z wodą prze- 

gotowaney. A dalcy zacząć go trzeba wpra¬ 

wiać ieść siano gruntowe i sieczkę drobno 

rzniętą z słomy ięczmienney, osypując mą¬ 
ką owsianą, lub otrębami. Po wy sztych 6 
niedzielach same siano i inne pożyteczne 

pasze dawać im trzeba. Daleko wuększy iest 

pożytek tym sposobem wychowywać cielęta, 

albowiem krowy nie tęschnią po nich, a za- 

tym mleka nie zapuszczaią, i-dla nich nie 

chowaią. Cielęta w lecie nie w oborze , lecz 

w' zagrodzeniu jakim pod gołym niebem 

trzymane być roaią, co im bardzo wiele do 

zdrowia i rzećwości pomaga; w zimie zaś 

\v ciepłych chlewach dobrze słomą nasła- 

nych, lecz nigdy w ciepłey izbie, choćby 

w naytęższe mrozy, gdyż to cielęciu bardzo 
iest nie zdrowo, a gorzey jeszcze ludziom , 

którzy z niemi siedzieć i sypiać muszą. Po- 
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tr3eba też ie często ch^doży^i myć jekJciirl 

ługiem z popiołu, co ich od krost broni , 1 

dc> Wzrostu .Wielce dopomaga - Łi&żaie zaL 

smaruj się śmietąn$,^ąby /się, prfdzey po 

goiły- - . V-'; r ■ • ■: •• g& 
P. Jak ivtjchowasz nieuki?- 

O, Cielęta byczki w półróku naydaley 

pokładane być powinny 5 które obrócić się 

maią ita -Wóły $ bykamkzaś zostać maią.tylko 

te , które s^-nayp.ięknieysze i nayzdrowsze* 

Byczkom y które w czasie pracować maią o*' 

koło róliy[odbiera się przyrodzenie dla te¬ 

go, iżby bardzo ha^de i nieposłuszne były $ 

odłączone od krów nędzniałyby: i na widok 

onych w naycięższey pracy rwałyby sJę. 

niektórych okolicach zamiast pokładania 

przewięzuią mocno'jądra* co ną iedno wyr 
chodzi; Czas do pokładania chłodny obrać 

potrzeba, i ochroni ać od wszelkiego robactwa* 

Nieuki w trzecim roku do roboty spo* 
śobić trzeba, gdyż pó^niey są harde i tru* 

dne do nauki. Uczącemu potrzebna lest zrę* 

czność, cierpliwość i łagodność 5veżym nay- 

więcey postąpić może< 27 początku do lek-* 

kich tylko robót zażywane b^ć maią , a ni 

końcu czwartego roku dopiero do cięższych: 

Jhaczey znikczemniałyby i należycie nie: 

wyrosły*, potrzeba albowiem na to pamiętać, 

ie ieden wół dobry za dwóch ladaiakich zro- 
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bi, lepiey więc mieć iednę parę wołów do¬ 

brych , niż dwie ladaiakie. 
m 

Od czasu , gdy się nieuki do pracy wkła¬ 

dać maią, lepiey źywionemi być powinny , 

a zawsze od urodzenia myte, chędożone, 

czesane i gnóy z pod nich wyrzucany być 

powinien. Ochędostwo i czystość iest du¬ 

szą wszystkiego na świecie; w naylepszym 

gruncie rośliny bez ochędostwa i czystości, 

nie przyniosą spodziewanego pożytku; nay- 

lepiey żywieni ludzie bez ochędostwa i czy¬ 

stości , niezdrowymi, nikczemnemLbyć i czę¬ 
stym chorobom podlegać muszą, i zwierzęta 

też także bez ochędostwa i czystości, ni- 

kczemnemi, i niezdrów emi być muszą. Do¬ 

brzy gospodarze powiadają, iż naypierwsze 

iest lekarstwo oddalenia zarazy od bydła, 

trzytnać ie w ochędostwie i czystości. Kto 

temu nie wierzy, niechay zy wd iaki czas je¬ 
dnakowym sposobem, dwa woły, dwie kro¬ 

wy, lub parę koni, niechay koło jednego 

zachowa wszystko,co ochędostwo, czystość 

i dobry porządek każe, a drugie niechay zo¬ 

stawi samemu sobie , lub małemu staraniu , 

a przekona się, że wół, i kon ochedoźuy, 

nierylko daleko pięknieyszy od drugiego 

będzie, lecz daleko zdrowszy i silnieyszy, 

i dłużey pracować będzie ; krowa zas dwa 

razy więcey mleka dawać będzie. 
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P. Jak wychowasz Jałówki l J ^ M ' ' 
/ • (?, Chodzeni© około iał«5wek- Jest też s y, \ . t *. » 

, satnc co okołonieuków*-^wyiąws,zy> że te 
_ o'd nieuków oddzielone być powinny5 i po 

trzech latach dopiero spuszczane. kDo-tego 
więc 'wierku osobno pasione ,^1-ub trzymane 
być toaią. / .. ?v < ■. 

P. Jakie iest zażycie wołów ? 

Or Do wszelkiey robpty woły sąrzda- 
tnemi, umiejętne* ich zażycie i usposobienie 
do roboty, :wiele czyni pożytku ; opisywać 
wszystko .tu 5 byłoby bez skończenia , rostro- 
pny gospodarz naylepiey sam wkażdym przy¬ 
padku zaradzić sobie potrafić W" ogólności 

.mówiąc* dobierać potrzeba woły iednego 
wiekuj wzrostu i sił do roboty, gdyż ina- 

"■'ŻK ■ . ' 
*4», 

■ t 

\. 

.4 

czey zawsze ieden ucierpieć'więcey musiał- '* 
by : po piątym dopiero rokudo naycięź- 
szych .prac" używanemi być powinny; po 
skonczoney robocie, potrzeba ie opatrzyć, 
czyli nogi nie skaleczone t czyli cierń lub 
Jca myk i alei nie uwiązł ? czyli się szyia nie 
Hadnmiałą ? dla wczesnego poratowania. Na* 
dewszystko starać się potrzeba, aby plag ia- 
ko naymniey używać, a przynayrnniey do¬ 
póki głosem rządzić dadzą się, do czego tro¬ 
skliwie wezwyczaiać ie potrzeba* Nad siłę 
też nigdy nie używać ich , co ie naywięcey 

, wyniszcza, i o różne choroby przyprawia. 
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P# Jakie bydła utrzymywanie ? 

O. Jakie kto ma pasze , takjemi żywić 

swe woły powinien* Siano3 ięcz'n|enna sło¬ 

ma , plewy * koniczyny , i wszystkie gatunki 

traw na sztucznych łąkach rodzące się , ia- 

ko też, gałązki i liście dębiny, topoli, ia*» 

woru , wiązu, iesionu, olszyny, także ogro- 

dowiny różne , iako rzepa, marchew, karto** 

fle, iarmuż, kapusta, wyki, grochy różne i 

ich grochowiny, i rozmaite innę zioła, tak 

świeże, jako suszone, dobrą są paszą dla by¬ 

dła, W dawaniu rozmaitey paszy , tę uwa- 

gę zachować potrzeba, aby odmieniać gatun¬ 

ki paszy , ieżeli nie co dzień, to przynay- 

mnięy co kilka dni inne daiąc ; bo iak lu¬ 

dziom iedna wciąż potrawa , tak bydlęciu je¬ 

dna pasza uprzykrzy się. Niemniey także 

uważać potrzeba , aby wszystkie gatunki traw* 

na sieczkę porznięte dawać, przez ęo o po¬ 

łowę prawie paszy oszczędzi się. Nade- 

wszystko ochędóstwo, czystość, i dobry po¬ 

rządek w oborze zachowany, w iak naywyż¬ 

szym stopniu być powinien. Co dzień więc 

woły czesane, obcierane, i gnóy z pod nich 

wyrzucany być powinien, a na noc czystą 

podściełka dawana. Kto da podłogę w' oborze, 

J tak ią urządzi, aby mocz rynwami do do¬ 

łu , W’ który gnó.y wyrzuca się , ściekał , bar¬ 

dzo rpstropnię uczyni, i wiele dobrego ztąd 

spodziewać się może, Obory powinny być 





wysokife, otwarte gdy nie ma wielkich mro¬ 

zów, mieć lufty w górę nakształt komi¬ 

nów, któremiby szkodliwa para wychodziła. 

Strzedz się zaś mocno trzeba, aby pasza dla 

bydła vnie leżała na górze nad niemi , albo¬ 

wiem ta przechodzi sżkodliwemi waporami , 

a zatym ij^sc bardzo niezdrową dla bydła. 

Słoma więc tylko ńa podściełki przeznaczo¬ 

na, leżeć na strychach powinna. Woły, 

trzy razy na dzień karmić potrzeba, a. dwa 

razy poić w czystey wódzie. Gdy nic nic 

robię, podleyszemi paszami karmić ie będzie 

się, w pracy zaś lepszemi i posilnieyszemi. 

W oborze woły i krowy na uwiązaniu stać 

koniecznie powinny. *- 

i. i „P;. Jakie jest zażycie krów ? 
.O. Naypięknieyszy pożytek krów za¬ 

wisł na mleku, którym obficie przysługują 

się, a z którego potym masło r ser wyrabia* 

ią. Gospodarz więc wszelkiego starania do¬ 

łożyć powinien, aby sobie mleczne dobra# 

krowy, bo takie tylko za podięte około sie¬ 

bie koszta, prace i starania, sowicie nad- 

grodzą. Latem trzy razy-na dzieri doią się, 

a w zimie dwa razy.- Przy doieniu ochfdo- 

stwo iak naywiększe zachowane/być powin¬ 

no. Nięraniey i to zachować potrzeba, aby* 

dobrze1 wydalane były, ho mleko zapu- 

e szczaią. 
i 
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P. Jakie iest utrzymywanie kr^&w9 

O. Wszystko to, co się powiedziało 

o wołach, i względem krów zachować nale¬ 

ży. To iednak dołożywszy, aby krowy wię- 

cey poione były, co im mleka przyczynia, 

i ażeby , ieżeli na stayni stoią , często w 
V ' 

piękny czas na spacer przepędzane były , 

z tą uwag^, aby zbytniey agitacyi nie mia¬ 

ły , przez co mniey mleka daią : bardzo więc 

nie dobrze iest, gdy z dalekich pastwisk 

przyganiane są do doienia , osobliwie wie¬ 

cie ieżeli spieszno biegną , gdy giez napa¬ 

dnie. Czy wołownią, lub krowiarnią, po¬ 
trzeba w zimie często wykaclzać, a osobli¬ 

wie na wiosnę i w jesieni: także w tych 

dwóch porach dawać im soli do lizania , co 

'wszystko od szkodliwych chorób i zarazy 

ich broni. 
P. Jak ukarmisz bydło ? 

O. Po dziesięciu larach, a naywięcey 

po dwunastu wół, popciu lub lociu krowia, 
biorą się ,v j^ko niezdatne do zażycia , na u- 

karmienie. Potrzeba ie nayprzód rozpy¬ 

chać podleyszą paszą, a potym dawać có raz 

lepszey 3 pompiąc na to, aby im często da¬ 

wać 'jeść , a po trochu, daie się więc im ieść 

ze sześć razy na dzień. Często im sól lizać 

dawać trzeba, aby lepiey piły , i z w iększym 

apetytem jadły. Cizać się bydlętom zabra¬ 

niać trzeba, albowiem sierść swoią języ*? 
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leiem wydzieraj i połykaj, co im żołądki 
zamula. \ Jeżeli oprócz zwyczaynego siaria 
i słomy, braknie dobrey paszy dó ukarane*' 
nia, iako; koniczyny ? lucerny , esparsetty* 

• * 1 i k 

warzyw ,1armużu, kapusty, głghićwv otrę¬ 
bów, słodzin, brahy,. i tym podobnie",na* 
tenczas dawać potrzeba sieczkę z m^ką o* 
wsiany , lub z pośladów, po trzy razy pa 
kwarcie w wódzie zaparzony 3 a drugie trzy 

■\ razy dawać siana , lub przedniey słomy, 
rzywa daiąc,, potrzeba ie dobrze z ziemi ó-» 
płókiwać, i potłuczone dawać z sieczką, o- 
trjbami 3 i tyru podobnie. , . 

Cielęta zaraz po.ocieleniu odsądzones 
i mlekiem,?, pojone', dwu-tygodniowe3 nay- 
lepsze s|. Niektórzy gospodarze karmią i& 
słodkim mlekiem z białynuchlebem gotowa- 
nym. Dai§ także im kredę do lizania, i 
dwa razy w ci§gu trzech tygodni krew pu-, 
szczają. - ; , ,v / > 

ARTYKUŁ 

Ochorobach bydlęcych, i leęzeniu onycb. 

1 ^ " 

Pytanie.- fakie są choroby, bydła? 

Odpowiedź. Rozmaitym chorobom bydlę¬ 
ta podlegają, osobliwie gdy są w nieczysto¬ 
ści 4 nieochędostwie chowane? głównieysze 



- 



i54 
n 

Katechizm 
I ' i 

wymienię: i) Zaraźliwe choroby*, z) Ochwat, 

3) Paskudnik, 4) Jelenia choroba. 5 ) Gruczo¬ 

ły. 6) Przepełnienie żółci. 7) Odymka.' 3) 

Dy chawica i kasze!. 9) Biegunka. iu) Zatr2y. 

manie gnoiu. u) Zatrzymanie moczu. 12) 

Krwawy mocz. 13) Parchy. 14) Robaki. 15) 

Wrzody. 16) Rany. 17) Puchlina wymienia. 

18) Popada nie promieni. 19) Ukąszenie od 

węza. 20) Wywichnienie nogi 21) Krwa. 

we mleko. 11) Nagłe ginienie mleka. 

P. J>akie są zaraźliwe choroby ? ' 

O, Są rozmaite; nayczęściey pochodzą 

% nieochędostwa i nieczystości, i niezdro# 

wego powietrza , złego pożywienia , głodu, 

3 wczesnego bardzo wypędzania go na wio¬ 

snę na paszę, i długiego w iesieni pod zimę 

paszenia , z braku napoiu czystego w czasy 

gorące, że się trzymają w oborach nieczy¬ 

stych, smrodliwych, po brzuchy w gnoiu , 

i tym podobnych przyczyn. Zarazy za$ są: 

1) Z araza żołądka i biegunki , ksjęgo-suszą 

zwana. 2) Zaraza śledziony , ogniem pie¬ 

kielnym zwana. 3) Zaraza płuc albo zapa¬ 

lenie onych. 4) Zaraza pyska. 5) Zaraza 

kopyta. 6) Zaraza wątroby , albo motelice. 

P. Co czynie potrzeba w zarazie bydła ? 

O. Skoro się posłyszy w okolicy o za¬ 

razie bydła, naylepiey wtedy nie wypu¬ 

szczać w pole, lecz trzymać go wciąż na 

siayni; oborę zgnoiów oczyścić, często ią 





Ekonomiczny. 7 ^ |55 

wykadzać rdżnemi ziołami mocnemj, iako; 

, iałoęivc’em, prochem armatnym', siarką s sma* - 
lą t i i, p. powietrze, w niey odświżac s . by» 

dło na świeże powietrze przeganiać, czesać 

gQ i myć codzien letnią wodą, soi często ^ 

dawać ljzać, obchędożać żłoby, koryta, dra* 

biny, i obmywać ie octem, ugotowawszy 

z nim dpbrze jałowcowego, drzewa^ ruty, 

męnty, cąbru, czyli dzięcieliny, albo też 

nacierać ie czosnkiem, cebulą, smrodzięti* 

cem, i tym podobnie; pysk takie i nozdrza 

nacierać balsamem sulpfiuris. Jeżeli zaś po¬ 

mimo wszystkich tych ostrożności zaraza do 

obory wciśnie sjj, natenczas chore bydlę od 

zdrowego natychmiast odłączyć,, ! opodal 
gdzie, lokować, gądy po nim wyrzucić, i 
spalić, żłohy, koryta, i wszystko czego się 

dotykało, wyczyścić, i nie: używać dla in* 

nych bydląt, . / 
F. Jak poznasz zarazy księgo susza zwaną, 

V ^ 

i iak na nią leczyć będziesz l A 

O, Ta.choraba iest naystrasznieysza, i \ 

nayaaraźliwsza ; poznać ią można: gdy bydlę 

poczyna być smutne, gdy go zimno i górą* 

co na przemiany dręczy, gdy apetyt traci, 
żuć nie może, gdy się oczy mienią i. rossą 

zachodzą, po_tym zaczyna bydlę ryczeć, tu¬ 

pać nogami, i biegunki dostaie ze rznięciem 

i gwałtownym wydymaniem. Gdy \% dni ^ 

przebędzjię wtey chorobie bydlę, to nadzie- 

/ 
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ja iest że wyidzie, przychodzi zaś do siebie 

wtenczas, gdy się zaczyna gniewać, żuć i 

w obroku1 przebierać. W zdechłym 2naydu- 

jąsię żołądki niestrawioną paszą napełnione 

(osobliwie trzeci żołądek księga zwany,) 

ten zawiera zawsze w sobie suchy i twardy 

placek, co się w proch skruszyć dnie. Sko¬ 

ro bydlę w tey zarazie zdechnie, natych¬ 

miast go głęboko w ziemię ze wszystkim za¬ 

kopać trzeba, barłóg po n?rn spalić, i wszy¬ 

stko iak wyżey wychędożyć , ludzie chodzą¬ 

cy około chorego, nie powinni przystępo¬ 

wać do zdrowego bydła, osobliwie w odzie¬ 

niu wełnianym, i nieumywszy się wprzód 

dobrze. Słowem wszelka kommunikacya mię¬ 

dzy chorym a zdrowym bydłem przecięta 

być powinna, dopóki zaraza zupełnie nie 

ustanie. Te to środki i wyżey powiedzia¬ 

ne, nayskutecznieyszym są lekarstwem W'za¬ 

razie bydła. Można iednak, gdy się zara¬ 

za wszczyna, wszystkie bydło parę razy prze- 

laxować, tak zdrowe iak chore, daiąc na 

raz trzy łóty Rhabarbarummonachorum , i łót 

saletry w szklance ciepłey wody. Fotym 

dać można lekarstwo nastepuiace od wielu 
•> i * 

gospodarzy za bardzo skuteczne uznane: 

Wziąść mitrydaiu Weneckiego, pączków 

piołunowych (Fermuthkndpfe,) ruty, hellebor 

nigri, koziołek (Falcriana,) angeliki albo 

dzięglu, bobków laurowych, kopcrwasu żc* 





/ 
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r it. * 

'. ' » , 
laznego, siarki całkowitey, adianti AUrej% 

, - gorczycy białey, anethi albo kopru ogrodo* 

wego, feniculi albo kopru Włoskiego, assas 

fetida?, kamfory, kadzidła, albo-( Olibanum) 

każdego z tych po ćwierci .funta* To wszy* 

stko ma być w moździerzu dobrze utłuczo- 
* * * . * /. . p ^ 

ne każde z osobna,. i wsypać iednp,,po dru* 

gim Ur więlki czysty garfte.k, do tego wlać 

jśledziowey wody, czy li polewki .pćłgarca^ 

i,wszystko razem dobrze wyhiięszać, na* 
kryć potym ten garnek dobrze, i tak 6. go¬ 

dzin trzymać, aby należycie wymokło, mię* 

5za 1*3c iednak wszystko co godzina, dobrze* 

Gdy ta mięszanina dobrze wymoknie , przy* 

lewać do niey trzeba świeżey i rzadkiey smo¬ 
ły, albo dziekciu ; co wszystko dobrze- prze¬ 

robiwszy, chowa się ta mięszanina z garn¬ 

kiem dobrze nakrytym w mieysęu pomiernie 

chłodnym. v Lekarstwa tego dpe, się na* 

częzo w chlebie tyle, ile nakoniec noża 

pomieścić się może , młodym zaś połowę te¬ 

go; po tym lekarstwie trzy godzin bydło 

ieść nic nie powinno. Wielu gospodarzy 

2 pomyślnym skutkiem używa5$ tego lekar¬ 

stwa w zarazie, i zawsze dwa razy na rok $ 

to iest w iesieni i na wiosnę, dai^ go iako 

prezerwatywę bydłu. Za włok i też na szyi 

porobić trzeba, talczdrowym iak© i chorym 

bydlętom* : ' 

> 
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P. jak poznasz zarazę śledziony., i iakit 

test na nią Itkarsrwo ? 

O. ŻarA2a śledziony) czyli ogień pie* 

kielny częstokroć w momencie zabiia bydło* 

d naydaley po czterech dniach bez żadnego 

tatuńku zdychać koniecznie musi. Poznać 

ią możnAT* gdy bydlę iest smutne * spokoyne* 

fiie oglądając się na żadną stronę* na pier* 

siaćh i na brzuchu * szerokie niekiedy na¬ 

brzmienia lub dymienice występują. W zde¬ 

chłych znayduie się śledziona miękka* na* 

dęta* nakształt gąbki krucha, krwią czarną 

pieniąśtą napełniona. Jak tylko bydlę na 

tę chorobę zdechnie * natychmiast zakopać 

go głęboko W ziemi ze wszystkim potrzeba * 

bo chociaż zdrowe niełatwo zarażaią się od 

chorych* ścierwa ich iednak są im bardzo 

szkodliwe* 

B. Jak poZnasz zbpalcnie płuc, i iak łęczyc 

Igd ziesz ? 

O. W rozpoznawaniu tey choroby mo* 

żna się omylić* powierzchowne albowiem 

znaki podobne są do pierwszych W zdech* 

łych wszystkie części są zdrowe* płuca tyl¬ 

ko są ': szarawe* czarne * albo i zgniłe , jeże¬ 

li długo bydlę chorowało. W tey chorobie 

zapalone chorych oczy iskrzą się5 mocna go* 

rączkd i gwałtowne bioder poruszanie przy^ 

pada* kaszel częstokroć wprzód nim zara* 

za nastąpi* niekiedy w czasie zaczęcia iey 

/ 

/ 
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wzmaga się. Nayskutecżnieysże w/tey cho* 

robi® są: zawłoka na piersiach przexiągnia* 
na; przypieczenie skóry, żelazem rozpalo¬ 

ny m szerokości miara 5 -na Jkilku^ mieyscach 

pod piersiami; świeże i czyste powietrzom . 

woda z otrąb z saletry , albo z siana z solą i 

nieco miodem praśnymchrzam z miodem} 

kwaśne iabłka, czystość i oćhędostwo*^ ^ v"/y 
P. $ak uleczysz zarazę pyska ? *- , • . " 

O. Ta> zaraza czasem sarna , a często z 

innemi wyżey opisanemi połączona ie^t, o- 

kazuie się przez występowanie pęcherzy-* 

ków, lub wrzodów w pysku, lub -na ięzyku* 

Bydlę dotknięte tą chorobą, żuć przestarc, 

pysk po,wieka się paskudnym ,smarkiem,,dzią« 
sła blednieją, zęby się chwieią ^oddech ;cu- 

- chnie: ociężałość smutek , i cała postać cho¬ 

robę odznacza., Takowe bydlęta potrzeba czę- v 
sto osoloną wódą napawać, na powietrze • 

czyste przeganiać, i taki pokarm wymyślać, 

który nie wiele żucia potrzebnie. Przemy- 

wać mu pysk wodą 2 solą i octem* a po ka¬ 

żdym wypłukaniu smarować wrzpdy w py¬ 

sku lub języku miodem z solą zmięszanym. 

P. Jak uleczysz na zarazę kopyta? 

O. Ta zaraza napastuie w czasy gorą¬ 

ce, a kończy się gdy upały ustaią , czasem 

iest połączona z zarazą pyska, i wtenczas 

\ jest niebespieczna. Tą chorobą nagabane 

bydlęta poczynaią raptownie kuleć; ich ko* 
'>■:■■ ■. > i * 

u* fi ; »> ** * 
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pyta gorącość, zapalenie i ból nachodzi, mię¬ 

so nad niemi nabrzmiewa, i częstokroć go. 

rączkę w całym ciele sprnwuie. Naybardziey 

starać się potrzeba, aby kopyto nie odlecia¬ 

ło. Gdy więc odstaie od skóry kopyto, za¬ 

raz gó zerznąć trzeba, a skoro zacznie ku¬ 

leć, potrzeba często w biegącey i czystey 

wodzie nogi przemywać, i po każdym opłó- 

kaniu, przyłożyć gruby okład gliny prostey 

z wodą zmięszaney, do którego przydać mo¬ 

żna poiłyżki octu ołowianego. Jak tylko 

Wyschnie, zaraz go wodą czystą biegącą 

skropić należy, i przemywać nią dwa ra2y 

na dzień wrzód gdy się przepęknie: przez 

całą zaś tę chorobę potrzeba dawać sól by¬ 

dlęciu do lizania. ' 

P. Jak uleczysz bydlę na motelice? 

O, Motelice są to robaki w wątrobie 

izagnieżdżone, pochodzą one naywięcey ztąd, 

gdy się bydło pasie na błotnych micyscach , 

osobliwie na szczawiu i babce błotney, 

te robaki zazwyczay znaydnią się. Jeżeli 

na takowych pastwiskach bydło przypadkiem 

pasie się, potrzeba mu dawać często sól do 

lizania. Gdy się zaś ta choroba iuż pokaże, 

ieczieszcze brzuch od wodnicy nic iest na- 

dęty, na tenczas dawać potrzeba na 10 sztuk 

bydła funt soli w ciepłym piwie rozptiszczo- 

ney, a ieżeli się brzuch nadymać poczyna, 

to półtora funta soli. Jeżeli nadęcie iuż 

bar- 
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bardzo niebezpieczne iest, wsadziwszy o« 
stre cierikie żelazko w rurecźkę* prżebiię 
sję nim skóra na brzuchu , rureczka się zo¬ 
stanie aż wszystka woda wyciecze, potym 
ranę smół? zasmarowaw9zy, owa sol z pi¬ 
wem da się, przydajyc nieco popiołu z pało- 
nego tytuniu i główek makowych# Niektó- 
rzy także gospodarze skutecznie ley choro* 
bie zapobiegaj, daje iąko prezerwatywę, 

/i w zasłyszaney w okolicy o tey chorobie , le¬ 
karstwo naatępujce: do kotła w którym 
garcy wody wlaćmożna,1 kładyćwierć fun¬ 
ta żywego srebra, i gotuj to dopóki woda 
dobrze wreć nie pocznie, potym wyimu j 
żywe srebro, którego mało ubędzie, i tę 
wodę letnio da j pić bydłu. p 
^ P. Jak uleczysz bydlę 'na ochwat? - v < 

O, Ochwat bydlęcy dwoiaki być może# 
Jeden, gdy się zbytnie zbożem okarmi; na 
to w dwóch kwartach wody z otrębami zmię- 
szapey utłuczony gałkę muszkatołowy * cy* 
namonu , pół funta szarego mydła i oliwy 
kwaterkę bydlęciu da się. Jeżeli potrzeba 
powtórzy się to nazajutrz; lecz bydlę zacho* 
wa dyetę i poić 9ię nie będzie. Drugi% gdy 
w napoju miarę przebierze , a wtedy tryca- 
je rękę w prawy bokj przelewanie wody 
w wnętrznościach słyszeć da się: na to d^c 
się trzy szczypty tłuczonego popiołu, garść 
soli w icdnym garcu moczu ludzkiego. 

• / ^ v it 
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. p. uleczysz paskudnika l 

O. P askudnik iest to choroba tak gwał¬ 

towna , że w kilka godzin bez ratunku zdy¬ 

cha bydlę ; pochodzi od szkodliwych ziół, 

leczy się następuiącym sposobem: w oku 

pod spodnią powieką okaże się mięso na- 

kształt grzebienia wyrośnięte, to igłą z ni¬ 

cią pod ząbkami .nawlec, i ze rznąć potrze¬ 

ba, potym solą wytrzeć , nozdrza także wy¬ 

trzeć dobrze solą , mpżna ie i do krwi roz¬ 

drapać, Całe bydlę trzeć także 'mocno 

potrzeba, ąby odebraną cyrkulacyą krwi 

zwrócić.^ 
\ 

P. Jak uleczysz na ielenią chorobę? 

O. Jelenia choroba niebespieczna iest: 

do 24 godzin umarza, i łatwo inne zaraża. 

W tey chorobie tężeie, puchnie głowa i 

szyia, od znayduiącey się czerwoney wody, 

między skorą i mięsem. Na to naypierwey 

z żyły lewego oka krew się puści, i każdey 

sztuce nazajutrz da się wina kwartę? przy¬ 

dawszy dwie główki tłuczone czosnku, mu- 

szkatowey gałki, i troszeczkę cynamonu, 

przygrzawszy przez godzinę u ognia, nie 

gotuiąc przecięż. Mnieyszym bydlętom, 

ronieysza miara daie się, 

P. Jak uleczysz na gruczoły ? 

O. Gruczoły bydlęce, które zołzami 

nazwać można, słabemu prędki koniec spra¬ 

wie mogą ; na nie bierze się dzięglu i bie- 
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drzerfcu po dwa łoty; bernardynki!, czosnko* 

wego ziela po garści, skorek pomarariczo- 

v/ych łót; cardamomum i mirry po dfrie un* 

śye: Utłukłszy gotuier się w półkwarcie wo¬ 

dy na pół z winem zmięszaney: aprzyda- 

1 wszy saletry łót, szafranu uncyg , iak nay-- 

1 ciepley daie się bydlęciu, • 

, P. Ja. uleczysz przepełnienie żółcił . ' 

O. Ta choroba do uleczenia iest bardzo 

trudna* Zapobiegając iey, po puszczeniu 

krwi, daią się często W nappiu gorzkie ko¬ 

rzenie; i zioła , iako piołun, bernardynek, 

dzięgiel, biedrzeniec, goryczka, jasieniec, 

1 cytwar i t* p* Na uleczenie zaś żaciągnio- 
ney choroby, naprzód /się da łót dobrego 

rhabarbarum na laxacyą , a potym dla uskro- - 

mienia żółci, pół szklanki ługu z iałowco* 

wego popiołu, z półszklank^ oliwy i nieco 

saletry- . 1 1 ; 
P* Jak uleczysz bydlę net odymkę ł 

O« Odymka częstokroć trafia się, gdy 

bydlę obie się' młodey koniczyny lub tłu- 

stey trawy; na to potrzeba bydlę przebić 

sztyletem na prawem boku. przy ostatnim że¬ 

brze, o trzy cale riiżey od grzbietu, a na 

cal głęboko, w ranę włoży się rurka blasza** 

ha podziurawiona, i zostawia się tak przefc 

kwadrans, przez któren to czas zbyteczne 

z bydlęcia powietrze wychodzić będzie: po- 

tym potrzeba ranę gorzałką z wodą wymy¬ 
li - 

■ \. - . N t 



- 



i64 Katechizm' 

wać, bydlęciu nie wiele ieść dawać,póki mu 

sie rana niezgoi, co się staie osmego, lub 

dziesiątego dnia. 
P. Jak uleczysz bydlę na dychawicę i kaszel? 

O. Na tę chorobę, daie się z paszą usu¬ 

szony i utłuczony piołun, siarka i bobki, 

kilka razy na tydzień. 
p. Jak uleczysz bydlę na biegunkę1 

O. Pospolicie troiaka bywa biegunka: 

pospolita, żółciowa i krwawa. Na pospoli¬ 

ty nim krwawy mocz nastąpi, wziąść potrze¬ 

ba średniey kory z młodego b2U cztery gar¬ 

ście , namoczyć przez cztery godziny w gar- 

cu wina, przecedzić i wycisnąć: tym cza¬ 

sem rozpuścić u ognia, nie gotuiąc, troszkę 

cypryjskiego koperwasu w wodzie, zmięszać 

z pierwszym winem: przydać roztartych i 

przesianych sadzy dwie łyżki, i dać bydlę¬ 

ciu. Na biegunkę żółciową, gdy gnóy dp 

żółci podobny będzie , a oraz i na czarną, 

gdy gnóy czarny iest: daie się bydlęciu przez 

cztery dni świeże mleko po dwóch krowach, 

a potym woda z otrębami i praśnym miodem 

zmięszana. Na biegunkę krwawą , daie się 

dryakwi łóc, kobylego szczawiu uncyą, W 

szklance mleka, i łyżce praśnego miodu. 

P. Jak uleczysz bydlę na zatrzymanie gnoiu T 
O, Na tę chorobę dać potrzeba bydlę¬ 

ciu 2y białek od iaia w oliwie. Jeżeli wT 11 

godzinach nie pomoże, dać w dwóch garcach 





t wody prze2 otręby przcpuszcąoney dwie un* 

' cye mydła rzadkiego. Dopóki gnoić nie za¬ 

ocznie , poić .się może otrębianą wodą,\lecz 
karmić się niczym nie będzie. ‘ 

,P. Jak uleczysz na krwawy mocz i 

O. Krwawy rpocz pospolicie pochodzi 
od takich pastwisk, na których zioła są"zby¬ 
tnie mocne,, albóugdzie w bliskości iest dę¬ 
bina, i bydło z niey młode pęczki óbiada. 
Zazwyczay przy tey chorobie iest i biegun¬ 

ka', którą pierwey" ustanowić, iak^ moczu 
krwawość odebrać, byłoby śmiercią bydlę¬ 
cia. r N[a utrzymanie, więc rzadkości gnoi u, 
da się codzie ii cztery razy część iaka śmie¬ 
tany z kwaśnym szczawiem roztarta: a gdy¬ 
by mimo? tego gnóy gęstwięć się zdawał, da; 
się raz tylko w chorobie, a naywięcey 4wa,; 
trzy szczypty utłuczonego cyprysowego zie¬ 
la w półgarca świeżego mleka. Tym czasem 
na krwawy mocz da się trzy szczypty ^iela 
Jcrwąwniku, tyleż głuchey pokrzywy, pie¬ 

truszki i spli w świeżym mleku, i to 
dzieii dwąrazy. Lecz ieśli to iest czasów 

gorących, częstokroć maczanym w wodzie 
piatem dla chłodu bydlę okrywać trzeba. 

P. Jak uleczysz bydlę na^parchy ? 
O. Jakiekolwiek parchy będą, wieczo¬ 

rem się krew puści, a^ nazaiutrz nasmaruie 
się lekko płatkiem maścią następującą; ży- 

wegp srebra-dwie uneye, gryszpanu pół pn- 
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cyi, bleywasu d\^ie uncye: żywe srebro na 

zimno dobrze umięszać z^wieprzowym smal¬ 

cem przez dwie godziny, przydać proszku 

gryszpanowego i bleywasowego, i tym na¬ 
leżycie całe bydlę nacierać, wyjąwszy czę¬ 

ści rodzayne. Latem się to czyni na słoń. 

cu5 w zimie przy ciepłym piecu. Po na. 

smarowaniu przez trzy dni bydlę na deszczu 

postać nie powinno. 

P. Jak uleczysz bydlę na robaki ? 

O. Robaki w ięzyku umorzyć można, 

kilkarazy mocną gorzałką umywaiąc. A na 

ciele gdziekolwiek, chociażby za skórą ro¬ 

baki były, potrzeba ie namazać oliwą, a 

lak gdy powyłażą, zabiiać się będą. 

P. Jak uleczysz bydlę na wrzody ? 

O. Na wrzody naylepiey iest gdy się 

krew puści, a potym przyłoży się przetapia- 

ne wilcze sadło; ieżeli się długo otworzyć 

ttię chce, otworzy się czym i zagoi iak rana# 

» P. fak uleczysz bydlę na rany, ? 

Oo Rany osobliwie niebespieczne, nie 

powinny być otworem, lecz zawięzywane, 

i do wtykania zażyle się miękkich skuba-' 

nych płatków w terpentynowym oieiu nama- 

czanych : iako zaś tc codziennie odmieniać 

s;ę muszą , tak i rana płókać, strzykaiąc czym 

wódkę zkanforą: gdy się ropieć przestanie, 

przez kilka dni codzien zasypie się tym 
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proszkiem: gryszpanu, bleywasu, cukru, 

pieprzu i gleyty, każdego po trosze utłu¬ 

cze się i pomifsza. f ' ' * '•/ 

P. fah uleczysz krowę nu puchlinę wymię• 
nia i ~ : ; ' 

O, Smaruie się maścią zrobioną z lnia¬ 

nego olćiu , oleyku* terpentynowego, pley* 
kuj białych lilii i bleywasu. 

P. Jak uleczysz krowę na popadanie pro- 
• "O i 

mieni t 
k V ' / 

{7. Smaruią się codzieri po doieniu 3 

oliwą z woskiem przetopioną. 

P. Jak uleczysz bydlę na ukąszenie od węza ? 
O Na ukąszenie od węża lub żmii : 

wziąść trzeba suchego i miałko utartego ko¬ 

rzenia angelikij i iagód fałowcowych, ka¬ 

żdego po dwie garścij do tego przymięszać 

' zielonych liści ruty,idwie główki czosnku* 
także dodać miodu proporcyonalnie , bić to 

wszystko razem dobrze * i w wielkości iaia 

gołębiego wpół kwarcie wina ciepłego da¬ 

wać bydlęciu, mnieyszym zaś wielkości o- 

rzecha w kieliszku wina. Nim się da to le¬ 

karstwo 3 potrzeba obandować ranę* a potym 

1 w ranie zrobić czym ostrym ińcyzyą, y z któ- 

rey woda wyjdzie. v 
P. Ja kule czyś z bydle na wy to tchnienie nogi? 

, 0„ Gotuie się w winie rzepik ziele, o- 

man korzeń i mech cierniowy* i "tym okła¬ 

da się ciepło* . 

■ . ■ : . 
v . 
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p. J>ak uleczasz krowę na krwawe mleko ? 

O. Gdy się w swoich kanałach krew po¬ 

miesza z mlekiem , mleko krwawe bywa ; na 

to krwi puszczenie częstokroć pomaga , a je¬ 

żeli ostrość paszy iest przyczyny, przepę* „ 

dzi się na inn$. 
P. Jak zaradzisz nagiemu ginieniu mleka ? 

O. Na to da się krowie przez trzy dni 

"własne iey mleko, i w paszy , kotków le¬ 

szczowych, oraz ziół lubczyku 9 i bluszczu 

poziemnego. 

ARTYKUŁ IIL 

O koniach , ich różności, zdatności, przy¬ 

miotach, rozmnożeniu , wychowaniu, 

i zażyciu. 

pyla nie. Jakie są gatunki koni f 

Odpowiedź. niezliczone co do ga¬ 

tunku, każdy kray ma ich kilka ; nay- 

lepsze są dla gospodarzy po wsiach mierzy- 

ny , to iest miernego wzrostu. Co do wie¬ 

ku i rodzaiu , samiec cały nazywa się ogie¬ 

rem , pokładany koniem, samica klaczy , 

młode od urodzenia , zowie się zrzebię. 

P. Jakie ich są zdatneści ? 
O. Konic co do pracy użytecznieysze 

vv gospodarstwie nsd woły 9 albowiem 
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nietylko wszystkie roboty odbywane przez 

wołów 3 zastąpić mogą , lecz nadto pod 
wierzch , i do wozu, osobliwie do szybkiego 
przewiezienia czego , i w zimie na naywig- 

lesze ślizgawice , gdy są okute , zdatnymi są. 
P. fakić są przymioty dobrego konia ? 
O * Kod okazały i do roboty zdatny, 

powinien być głowy -szczupłey, oczu wiel¬ 

kich, wypukłych i czarnych, uszu kró¬ 

tkich i stoiących , nie tward© ani mięko-u- 

sty , szerokich piersi; równych, prostych 

i ruchomych łopatek; grzbietu szerokie¬ 
go, a nie załamanego, lędźwi krótkich, 

boków zakrzywionych, a nie dołkowatych % . 

■ lub ruchajnych brzucha podkasałega; ogo¬ 

na długiego i włosistego; ud równych , wy¬ 

sokich, i prostych; kolana małego i okrą- 

głego; goleni ani zbyt długich, ani zbyt krd- 

tkich ; kopyta twardego ,'wysolciego, i okrą¬ 

głego; ażeby nie był lękliwy i nie nadta 

skory , ani przyleniwy ; oraz powolny da 

wszelkiego użycia, 

P. Jaki iest wiek kani, i iak go poznać 

można ? ^ . 
O. Kod żyć może do jotu i 4otu lat, 

i więcey gdy iest przyzwoicie utrzymywa¬ 

ny i używany. Wiek konia,zzębów poznać, 

można, ma, on zębów porywczych 12 , to iesc 

6 w górney i tyleż w dolney .szczęce , trzo¬ 

nowych 24, psich 4. Koniom maiącym pół- 
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trzecia roku* średnie zęby górne9 Ictóra 

zrzebięcemi sowią, wypadają, a na ich 

mieysce wyrastaią inne 3 czarną i wydrążo¬ 

ny plamką naznaczone. : Gdy rok czwarty 
zaczynają 9 bliskie * średnim zęby wypadają, 

a natomiast insze także z plamką czarną ro¬ 

sną. Po skończonym czwartym roku , na 

mieysce ostatnich zębów powyższych , nowe 

wyrastaią. Siódmego roi.u wszystkie maią 

równe; oscnego plamka czarna niknie , i po- 

tym trudno iest poznać z pewnością rok ko¬ 

nia ; im iest starszy , tym się zęby stają dłuż¬ 

sze bielsze i kończastsze, oraz się bardziey 

nachylają ; oczy mu zapadają , brwi biele¬ 

ją , wargi twardniej5 kopyto kosmacie- 
ie i t, p,, 

P. Jak rozmnożysz konie ? 

O, W rozmnożeniu koni uważać potrze¬ 
ba na gatunek ogiera i klaczy, na czas sta¬ 

nowienia , na czas 5 w którym klacze są zrze- 

bne, i na czas po ozrzebieniu. 

P. Jaki powinien być gatunek ogiera ? 
• O. Ogier powinien mieć przymioty wy- 

żey dla koni opisane ; powinien być nade- 

wszystko zdrów, piękny z postawy, być 

powolnym i przystępnymi. 

P. Jaki gatunek powinien być klaczy ? 
O. Klacz także przymioty dla konia 

opisane mieć pow inna , mieć cnoty konia, i 

być zupełnie zdrową y albowiem zewnętrzna 
/ 
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piękność zrzebięci* udaie się pospolicie w 
ogiera , wewnętrzne zaś cnoty w kłacz. 

P* JVa co uważać potrzeba w stanowieni# 

klacz t * \ ii .7 

O, Klacz do spuszczania, nie powinna 

być tłusta, ani do tego przymuszana , lecz 

sama przez się rozgrzana; do czego przy 

ogierze postawić ię trzeba, który ię czg* * 

stym rżeniem pobudzi. Pospolicie klacze 

czuię vw sobie te chęć od Marca do Maia, 

Stanowię się naylepiey zrana lub wieczo- 

rem; i żeby oboie niezbyt przynaymniey na¬ 

karmione były , a naylepiey gdy sę głodne* 

Trzy razy pospolicie do siebie* przypuszczać 

ię się. Po^dziewięciu dniach, spuszczają 

śig znowu powtórnie, jeżeli mu klacz nie 

da przystąpić, znakiem będzie, że iuż zrze- 

bna iest. Ogier ieden do ^otu klacz uży¬ 
tym być może. Klacze przed trzema laty \ 

a ogiery przed ćzterema spuszczać nie na¬ 

leży, przez co zrzebieta nikczemne i dro* 

s bne będę. Kiaczę długo rodzić i ogiery 

sposobiłem i być mogę , i dobrze iest młode z© 

starem* , i starfc z ęnłodenń ogierami sta¬ 

nowić. V 
ł 

> F. Jak sobie postępować należy, w czasie 

s klacz iest zrzebna l 

0% Klacze gdy sę na ozrzebieniu9 do 

• ^Żadney pracy używane być nie maię. v Na 

1 odłęczać ie i w osobnym mieyscu trzy- 
•' . f ‘ - V 

•;V' ,• *, V ' • ^ 
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mać nalćży , ażeby się nie biły i do karmie¬ 

nia zrzebiąt zdatne były ; niekiedy ie i 

przeprowadzać należy. Zrzebięta aby nie 

nędzniały i nie drobniały, w ochędóstwie 

i dostatku paszy trzymać potrzebav Klacze 

osobliwie w Listopadzie pilnego dozoru po¬ 

trzebują , bo z lada przyczyny zrzucają. 

Słabe na ozrzebieniu będące , potrzeba czę¬ 

sto owsern z solą zasilać. Za zwyczayne 

zaś pożywienie siano im dawać, i w małey 

ilości obroku, aby nie tyły. 
P. Co się czyni z kluczami po ozrzebieniu ? 
O. Od mo mentu ozrzebienia , lepiey 

ie karmić potrzeba, aby zrzebiętom obficie 

mleka dodawały. Klacze po ozrzebieniu 

dziewiątego dnia stanowią się, w którym 

to czasie pospolicie same tey chęci nabierają. 

P. ' Jak wychowasz zrzebięta ? 
O. Przez sześć miesięcy wolno zrzebię¬ 

ta chodzą 2 matkami i ssą ich mleko. Po 

tym czasie odłączaią się osobno, wolno je¬ 

dnak bez uwiązania , wypuszczając ie czę¬ 

sto na wolne powietrze , aby sobie pobry- 

kały. Często między niemi bywać trzeba , 

głaskać ie, pieścić, aby się do ludzi przyu¬ 

czyły. Powoli do ochędożcnia przyzwyczai 

iać, które im iest bardzo potrzebne. Zrze¬ 

bięta aż do trzech lat nie powinny być zby¬ 

tnie pasione, gdyż inaczey nie tak piękne ko* 

nie i z różnemi chorobami, osobliwie nóg 5 
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powstał?. -.W drugim 4*oku potrzeba iosobno 
bgierki od klaczek oddzielić; pieścić się z 
niemi równie trzeba, podnosić nogi i żako* 
łatać czym w kopyto, sposobiło jo podkowy 
kłaść im co w pysk i^ńa nie , przyzwycza¬ 
ić do wędzidła i szlów* lub chom?ta 5 wszy¬ 
stko zaś to czynić potrzeba^z łagodności?, 
która nad surowość daleko Jest skutecznicy- 
sza. W trzecim roku na wiosnę wałasz? się 
ogierki na konie , odbierai?c im przyrodze¬ 
nie: niektórzy czyni? to ss?cym ieszcze 
zrzebiętom, i ten zwyczay lepszy iest dl* 
tych, którzy nie mai? intencyi ogiery wy-* 
chowywać. Którzy aaś ćhc? mieć ogiery, 
ci w trzecim dopiero roku czyoić to'powin* 
ni, albowiem w tym czasie dopiero nayle- > 
picy rozpoznać można będzie, które naypię- 
knieysze, a zatym ogierami zostać mai?- 
Konie wałaszone lepszy obrok dostawać po* 
winni. Konie w trzecim roku mai? być przy¬ 
uczone do zaprzęgi, w czwartym lekko uży¬ 
wane , a po pi?tym do zwykłych im robót;/ 
i w tym tylko razie do jo lat i więcey z 
pożytkiem pracować mog?, i zdrowemi i do* 
rodnemt będ?. Czesane też, chędożane, 
gnóy z ,pod nich wyrżucany, słowem wszel¬ 
kie ochędóstwo zachowane być powinno, 
ieżeli być mai? mocne, zdrowe i dorodne* 

P* (}ok konie utrzymywać będziesz ? 

/ Oą Pasza jla koni nayzwyczaynicysza 

\ 
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iest siana piękne gruntowe i owies 2 słoma* 

na sieczkę drobno porznięty* mieszany*. Na 

koniczynach iednak bardzo spasaią się, iako 

też i na warzywach. Doświadczono że mar¬ 

chwią karmione konie pięknieysze i mo- 

Cnieysze były od drugich owsem knrmio- 

nych. Kartofle i rzepa są dobrą także dla 

nich paszą. Czystość i ochędóstwó iako 
tiaywiększe zachowywane być powinno* 

czesartie* mycie* podmietanie* wysokie stay- 

nie* luftami opatrzone * okna widne; wszy¬ 

stko to iest potrzebne* aby konie w C2er- 

“stwości utrzymować się mogły. Trzy razy 

na dzień da się obrok koniom i trzy razy 

jpoić się będą. Daiąc plewy lub zgoniny * 
trzeba ie wprzód dobrze z prochu przesiać* 

ćo bardzo szkodzi koniom* gdy ie potykają* 

także żłoby wyczyszczane i wymiatane czę¬ 

sto być powinny. 

P. pakie iest koni zażycie* 

CK Powiedzieliśmy wyżey * iż do wszy* 

stkiego użytemi być mogą; gdy zdechną 

s'cierwo ich na nic nie zda się* skóra zaś* 

Włosy z ogona i grzywy* iako i sierść sprze¬ 

da n e m i być mogą. Konie nie daią sie tak * 

jak Woły powodować głosem* lecz zasadza 

się im w pysk żelazo* i do tego przyprawia¬ 

ją się sznurki pospolicie rzemienne ieyca- 

mi* lub cughami zwane, za pomocą których 

skierować* w którą chcieć stronę można ko- 

/ 
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ilia. Ażeby w zimie po lodach lcoń nie 

iljźgał się 3 i w lecie, na twardych drogach 

nie psuł sobie kopyt, kuie się albo na dwie* 

lub na cztery nogi, sposób takowego kucia 

wszyscy kowale wiedzy. Do zaprzęgi uży- 

waią się chomąta, lub szle albo szoty, wró¬ 

żnym gatunku, te na pięfś dokładnie przy¬ 
stawać i nie zbyt twarde ani miękkie być 

maią. ' ' — ' 

P. Na co uważać trzeba w kupnie koni ? 
Oj Ktokupuie konia, nietylko ma przy¬ 

glądać się iego piękności, lecz oraz doświad¬ 

czać., czyli nie ma iakiego narowu,,lub chor 

roby. -1 Gospodarze w tey* mierze tak sobie * 

pastępuią: lata liczą . z zębów: wierzcho¬ 
wemu grzbiet, a ciągowemu oglądaią piersią 

czyli nie maią iakowey zarosłey skazy : sto¬ 

jącemu się przypatrują, czyli na wszystkich 

czterech nogach równo stoi, czyli na prze¬ 

miany których nie wystawia; trącaią w ko¬ 

lano, czyli umyka nóg, czyli mocno stoi t 

przeieżdżaią osobliwie w górę , doświadcza¬ 

jąc łatwości wsiadania , zaprzęgania, pewno¬ 

ści nóg i chodu. Oddychaniu się przypa¬ 

trują , czyli się boki nie nadymają , i na płu¬ 

cach nie szwankują: w nozdrzach upatrują 

nosatośći, która na czas prąęzoszuslów«za- 

, trzymaną, być może; w dziąsłach* zaiedzi, 

w nogach włogacizny. Ostroźnieysi przy¬ 

glądają się i uszom, ile że w tył spuszefco* 

\ 

\ 

\ 

1 
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ne lękliwego i leniwego okazuią5 nie dobj- 

iaią targu 5 aż uyrzą źarkość konia przy obro¬ 

ku 5 i tym podobnie, 

,ART Y K U Ł IV. 
i ■ 

O chorobach koni i leczeniu onycb. 

Pytanie. Jakim chorobom podlegle są konie? 
Odpowiedź. Rozmaitym3 na zaraźliwe 

inniey choruj niż bydło* czego między in- 

nemi przyczynami i ta icst wielka 3 że nie* 

to ochędożniey od bydła są chowane. Jnnc 

choroby maią nieźliczone i te naywięcey 

pochodzą 3 z nieumieię tnego około nich cho- 

dzenia*' pielęgnowania i zażycia. Głó- 

wnieysze choroby są następuiące: i) Po¬ 

wietrze albo zaraza. 2) Nosztość. 3) Zołzy. 

4) Parchy <5) Gwiżdż. 6) Dychawica. 7) 

Kaszel. S) Ochwat. 9) Paskudnik. 10) Za¬ 

trzymanie moczu. 11) Błonka na oczach. 

12) Zabir. 15) Zwiedzie. 14) Niestrawność, 

ly) Robaki. 16) Włogacizna. 17) Zkcpy- 

ccnie. 18) Rafrfy* I9) Puchlina3 wrzody 3 gu* 

2y.#2o) Ukąszenie od węża 5 lub żmii- 21) 

Gdy koii*iest^zby t zpędzony. 22) Spiecze¬ 
nie. 22) Sedno. 

P. 
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P. Jak zap o bieżysz zarazie końskieyZ - • 

. V 0. Gdy się zaraz* gdzie wkradnie , po¬ 

trzeba zaraz tak zdrowym iako i chorym dać 

następujące lekarstwo:/kopytniku, prżeta- 

czniku, bluszczu ziemnego, rzepiku, dzie¬ 

wanny , głowienków czerwonych, szałwii, 

iagód Jałowcowych,popiołu bukowego i pro- 

stey soli, tego wszystkiego wzlą^ć w równey 

ilości, ususzyć, utłuc i, codziennie dać- 

w obroku po łyżce. Także chore od zdro¬ 

wych odłączyć trzeba* ■ - 

P* Jfak uleczysz konia na nosaciznę^ 

O. Wszystkie sposoby iakie wynaydy- 

wano na uleczenie tey choroby, bezskute¬ 

czne mi zostały; takiemu koniowi naylepiey 

iest w łep wypalić i po nim żłób, drabinę 

ri tym podobnie iak naylepiey oczyścić, aby 

"drugie nie zarażały się* W początkach tey 

choroby , niektórzy radzą mrówek z mrowi¬ 

skiem ugotować, przecedzić i dawać pić ko¬ 

niowi przez trzy dni. 

P. Jak uleczysz konia ńa Zołzy? 

1 * O. Zołzy częstokroć nozdrzami poka« 

2uią się iak nosacizna, chcąc re od niey 

rozpoznać, przymusić trzeba konia, aby 

parzchnął na wodę; jeżeli tedytnaterya pły¬ 

wać będzie, to są zołzy, ieżeli zaś na dno 

póydżie, to nosacizna. Na Zołzy liczą się 
* * ^ i 

następuiącytn sposobem i wziąść równą część 

•iarki, żywicy i 
łv • • ' . •• . 

\ 

laurowych bobkow, utłuc 

\ 
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10 na proch razem i iak koniowi zaczną zoł¬ 

zy wyrzucać się , dać mu rano i w wieczór 

przygarsć tego prochu zamiast owsa , albo 

co szczyptą pięcią palcami dobrze zająć mo¬ 

żna, dać mu w miarce otrąb wodą polanych. 

Albo tez ugotować żyta jarego w wodzie i 

dać koniowi ieść na ziemi, aby nachyloną 

głową indł i gdy koń zie żyto, potrzeba aby 

i wodę wypił. Na gruczoły zaś i część tyl¬ 

ną niższey szczęki, przyłożyć trzeba na¬ 

stępujący plastr: wziąść dobrą garść szałwii 

i, tyleż lawendy, przydać cztery łyżki mą¬ 

ki przez sito przesianey, gotować to razem 

w occie , i dwa razy na dzień ciepło przy¬ 

kładać. Naywięcey tey chorobie konie po¬ 

dlegają , ledwo nie każdy mieć ie musi. 

i P. Jak uleczysz konia na parchy? 

O. Na parchy tym samym sposobem le¬ 

czyć ie potrzeba, iak i bydło rogate. 

P. Jak uleczysz na gwiżdż ? 

O. Gwiżdż w 24 godzinach konia umo¬ 

rzyć może. Pochodzi z ocliwatu , lub gwał¬ 

townego w' pracy przynaglenia. Potrzeba 

więc, rnacaiąc po obydwóch stronach szyi 

wyiąó przerżnąwszy skórę gruczoliki. cza¬ 

sem wielkości ziarna tylko konopnego, a 

ranę na mazać solą i śliną ludzką: pod ięzy- 

kiem z nabrzmiałey wtedy żyły krćw się 

puści i solą zatrze. Koń się ciepło okryie, 

tu i owdzie poprowadzi, aż mu się uszy 
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' tożgrzcią^ wtedy da mii się trochę słana i 

\ wpdy 2 solą i żytną mąką zmięszaney, oraz 

go się przez dzień nie zążyie. 

P. $ak uleczysz na dychawicę \ 

O* Jak początek dychawicy ukaże się^ 

# dać koniowi rano i w wieczór w obroku pół 
uncji prostego osetu na.proch utartego. 

P. Jak, uleczysz konia na kaszel ?. 

O. Dać pić rano i w wieczór-dekokt 

z lubeznki włoskiey, czyli krzecinki ziela 

zwyczaynie pokraianey. Na, raz dać pięć 

garści tego ziela w dziesięciu kwartach wody*- 

P. fok uleczysz konia na ochwat i 

O. Jak spostrzeże się skrzepłość i zdrę-4 

twićnie w koniu, przez dwa^dni. raz poraź 

krew mu puścić , z "•obydwóch stron karku , 

potym dać mu potknąć łyżkę soli rozpu- 

«zc2oney w kwaterce wody. Nogi zaś trze* 

ba mu smarować i nacierać tym, to iestt 

wziąść kwartę wody i tyleż octu, wsypać 

garść soli, aby się rozpuściła i czwartą część 

do tego wlać essencyi terpentynówey. Prze- 

ieżdżać zaś często konia, ale zawsze aby 

był-ciepło okryty* n / 

P. }ak uleczysz konia na paskudnika ? 

0. \Xyin samym sposobem leczyć go 

trzeba, iak. i b^dlo rogate. 

>' P. Jak leczyć będziesz na zatrzymanią moczu? 

. Xa choroba iest niebespiećzna , po- 

•hodzi naywięcey ztąd, gdy nagląc dro- 

- ' '■ 12 .* 
* . • » | ' 
- V - ^ " i , ; 
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dze nie dopuści się koniowi mokrzyd: albo, 

gdy bardzo zgrzany prędko oziębnie. Po¬ 

strzegłszy że kilka godzin nie mokrzył, po¬ 

stawi go się na ciepłym gnoiu owczym: al¬ 

bo mu się da chrzan starty, lub mlecz z 

dwroch śledzi, podobnież starty z wodą. 

p./aA; się leczy, na blonkę? 

O. Błonką oczy zakryte, zamażą się 

szpikiem z baranich nóżek. 

P. Jak uleczysz konia na żabę? 

O. Żaba, są to wyrostki pod językiem 

czerniejące , te się żelazkiem otworzy , Chle¬ 

bem i solą wytrą: potyrn wziąwszy sawiny, 

kamfory i mirry z mocnym octem, paszczę- 

ka wypłocze się. 

P. Jak uleczysz konia na zaiedzie? 

O. Kiedy dz iąsła nabrzmieią i zęby o- 

krywaią; wytrą się octem i solą, aż do za¬ 

krwawienia, a potyrn proszkiem suchych li¬ 

ści wierzbowych zasypią. 

P. Jak leczyć będziesz na niestrawność ? 

C7. Gdy kon owies cały w gnoiu wy¬ 

rzuca: takowy ma wciepłey sucbey stać stay- 

ni i mieć dobre podesłanie. Daie mu się 

suchy i prześrdtowany jęczmień, zmięszany 

zimbierem, pieprzem, korzeniem tatarskie¬ 

go ziela: a napdy woda z korzeniami, bzo¬ 

wym, tatarskiego ziela i imbierem gotowana, 

P. Jak uleczysz konia na robaki ? 

0% Gdy robaki są we wnętrznościach, 
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pospolicie się wtedy ięzyk marszczy I twar- 

dnieie, natrzeć go więc octem z solą: ie- 

żeli marszczki poginą, iest ochwatf jeżeli 

ginąć niechcą i ięzyk nie miękczeie ^ są ro-' 

baki. Sól często dawana zachowuie konie 

' od tego. Na wypędzanie robaków daie się 

żyto z solą i siarką w wodzie /mięszaoe. 1 
m 

i » 

sP. Jak uleczysz konia na wlogaciznę? 

O. Gdy kon coJsoLwiek postoi, na zadnie 

nogi nachramuie 3^@Psię w biegu zagrzeie, 

włogacizna iest toż, co ludziom podagra i , 

na to skuteczne iest obwiianie 1 z ,wapna , 

sala.noniaku j siarki. < 
' ' ' • 1 ‘ • 1 ' • 

- , P*Jak się leczy konia na zkopycenie ? 

. O. Wtedy kość stawa na przodzie to• • 

gu, a staw ostatni tu i owdzie się porusza: 

na to utłuc lnianego nasienia, zmięszać z 

- praśnym : miodem i octem, zagotować, tą 

maścią namazać zaięczą skórkę, i ciepło ob¬ 

winąć staw nad kopytem* 
r 

f _ . 
P. Jak uleczysz konia na rany? 

O, Na wszelkie rany końskie wziąść 

terpentyny Weneckiey z uneye, oleyku świę-^ 

to-Jaiiskiego uncyą, Petroleum uncyą,ko« 

rżenia wołowego Języka na proch utłuczo* 

nego % kwintle, żółtego wosku iak Włoski 

orzech i rozpuścić to i zrobić maść, którą 

na rany przykładać się będzie* 

- 1 
♦ 





P. Jak 

ty>* g“zy? 

• O. Na4 
sobliwie gu2y.twarde , przykładać przez kil- 

ka< dni następującą mięszariinę, z pszenney 

mąki, wody, sadła wieprzowego i potłu¬ 

czonych główek czosnku.? 

P. fak uUczysz konia na ukąszenie od wg* 

&a9 
O. Przyłożyć psiej^adło, a potymtłu- 

*Xą ziemię gęsto z octemŚsmięszaną. 
v s P Co czynić .gdy koń iest zbyt spędzony? 

v O. Ugotować w winie żytnego chleba i 

kminku, tym mu nogi natrzeć aż po brzuch; 

trzeciego dnia naprowadziwszy do wody, 
mydłem obmyć. / 

P'. Jak uleczysz konia na spieczenie ? 

O. Wziąść siemienia lnianego, sadła 

starego i oleiu, usmażyć 10 razem, nacierać 

łopatkę ciepło, i około wszędzie. > 
P. Jak uleczysz konia na sedno ? 

O. Posypować sedno prochem z kory 
Wijzowey. 

uleczysz konia , ńa puchlinę , turzo* 

\ ~ 

wszelkie puchliny, wrzody, o- 
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ARTYKUŁ V, 
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O osłąch i mułach. 

P' ' - ' ' - • f . ' . r 

ytanle. Jakie są przymioty i zdatnośc osła i 
Odpowiedź. Osieł iest to zwierze dq ko» 

nia bardzo podobne* tylko.w naszym kraiu 

daleko mnieysze. Ich albowiem właściwa 

oyczyzna ^są ciepłe -kraie. Może być za* 

•żywany do orania lekkicłi gruntów-* do bro¬ 

ny, dowożenia gnoiu i tym podobnie. Mo¬ 

żna niemi konno jechać"! ciężary „przewo¬ 

zić* tylko że powoli idą, i są leniwe. Wy¬ 
żywienie iego iest bardzo łatwe* żywi się 

bowiem liściami* cierniami* sitowiem , albo 
" \ t r 

prąciem łozowym* wiązką mierzwy *, a od 

plew nawet spaaa się. Dobrze więc iest 

‘trzymać go w tych stronach, gdzie pastwisk 

wcale nie ma^. lub gdzie utrzymywanie koni 

bardzo wiele kosztuie. . ' s 4 ^ ^ 
P. Jak rozmnaźaią się osły? 

Ow Podobnym sposobemjak i konie. Po 

dwu latach stanowią się, i do dziesięciu mno¬ 

żyć się mogą. Oślica w tyleż czasu rodzi 

iak i klacz. Stanowi się ich w lecie lub na 

wiosnę./ Osie* do jo lat żyć może. Mleko 

oślicy w wielu chorobach iest zachwalone. 
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i I\ Jakie osłów iest utrzymanie f 

O• Powiedzieliśmy wyżey, iż wyżywie- 

, ich bardzo piało kosztuie , gdy iednak 

pracuią ciężko, potrzeba ie sianem , a przy 

podieyszey paszy i owsem nieco ży wić. Mo¬ 

gą i dwa dni bez jedzenia wytrzymać; w pi¬ 

ciu za i są bardzo wybrydne, czystą tylko 

wodę i znaiomą sobie pic będą. Z resztą ta¬ 

jcie iest około nich ~ chodzenie, iak i około 

koni. 
j __ 

P. Jakie są przymioty i zdatności muła ? 

O. Muł podobny do konia i osia, nay- 

zdatnieyszy iest do przenoszenia na sobie 

ciężarów; mocnieyszy iest od osła, lec2 le* 

|>szey nieco paszy potrzebuje. 

P. Jak się rozmnazaią mułyl 

O. Muły same z siebie wcale nie rozmna- 

żaią się, i nie maią swego rodzaju , lecz po* 

wstają, gdy się stanowi klacz końska, z o- 

gierem osłem, lub przeciwnie , lubo ten dru~ 

■ gi przypadek rzadko zdarza się. Muły w na- 

' szyru krają pożytecznie używanemiby być 

mogły, osobliwie do przykrych i ciężkich 

robot, 

P, Jakie są choroby osłów i mułów f i iak 

ie leęzyó będziesz ? 

' .Oę Osły i muły daleko mniey choro-: 

bom niż konie podlegają, Jeęzą się zaś tak, 

iak konie. 
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ARTYKUŁ VI. 
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O owcach,,ich różności, zdatności, 

przymiotach, rozmnożeniu, pie¬ 

lęgnowaniu i zażyciu. 

Py< anie. Jakie, są gatunki owiec? < i 

, -Odpowiedź. S§ rozmaite: kraiowe dwa? 

pospolite3 mieyscami mazurkami nazywane, 

i cabaiiki. Zagraniczne w naszym krain nay-> 

więcey pielęgnowane są także dwa: His#- 

pańskie i Angielskie. Có do wieku i rodza¬ 

ju, samiec cały nazywa się baranem, pokła« - 

dany, skopem, samica owcą, młode zaś oa¬ 

zy wai^się Jagniętami* 
P. Jakie są ich zdatności ? ‘ _ v 

» O. Pożytki z owiec są bardzo wielkiey 

w^gi dla'ludzi, ich wełną okrywamy się, 

mięso i mleko służy nam na pokarm, i skó¬ 

ra na rozmaite potrzeby, gnóy ich także słu¬ 

ży na poprawę gruntów, ) 

P. Jakie są ich przymioty? 

O, Co do powszechnego kształtu, owca 

powinna być ciała ogromnego, wełny obfi- 

tey i miękkiey, kudłów gęstych i długich 

po całym*ciele, a osobliwie koło szyi i kar¬ 

ku, goleni krótkich, i ieżeii s$ białe, weł- 



. 
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ny Jako naybiclszey: biała też wełna ze 
wszystkich iest naypokupnieysza, albowiem 
na różne kolory farbowany być może. Co 
do gatunku wełny, z krajowych cabanki, z 
zagranicznych zaś Hiszpańskie są lepsze; 
obydwa zaś cudzoziemskie gatunki, nad kra¬ 
jowe są lepsze. 

P. Jaki iest wiek owiec ? 
O. Owca żyć może do 12 lat, do 8* sku¬ 

tecznie rozmnaża się, nosi 5. miesięcy. La¬ 
ta zaś poznają się z zębów: skończywszy 
iowiem rok, kończate swoie zęby przednie 
odmienia na szerokie i tępe .szuflowe. Gdy 
więc maią dwa szuflowe, zaczynaią rok dru- 
gi, gdy cztery, rok.trzeci, gdy 6, rok czwar¬ 
ty , gdy 8* rok piąty. Daley znaki są nie¬ 
pewne, tyle tylko wnosić można , że im bar- 
dziey zęby są starte, tym starsze są. 

P. Jak rozmnożysz owce ? 
.< O. W rozmnożeniu owiec naywięcey u• 

ważać trzeba na gatunek barana , w którego 
pospolicie młode wdaią się, owca iednak po¬ 
winna być tey maści, iakiey iest baran, i 
jakicy młode mieć chcemy. Z doświadcze¬ 
nia wiemy, że w ciepłych kraiach owce cho¬ 
wane maią daleko delikatnieyszą wełnę , w 
zimnych zaś grubszą ; lecz i to doświadczo¬ 
no* że spuszczane owce zimnych Jtraiów , 
z baranami ciepłych, rodzą iagnięta w trze¬ 
cim naydalcy stopniu albo pokoleniu, zu- 
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v pełnia podobne co do kształtu i wełny bo¬ 

ranom. Dla tego tćż gospodarzeehc?cy mieć , 
dóbr? owczarni?} starai? się o Hiszpańskie • 

> barany. Jednak z zagranicznemi dobremi ba^ 
ranami cabanki, niepospolite5spuszczać na¬ 
leży. Co zaf do samego rozmnożenia 5 uwa¬ 
żać potrzeba na c?as spuszczania owiec* na 
czas gdy są kotne, i po okoceniu* 

, ■ " # ; , . *.-■ . ' ; '/*■■■7 • > vy 

P. Kiedy spuszczaią się owce? 

O. Naylepiey iest spuszczać owce wpo- 

ćn? iesieri * a to * ażeby sję młode pod wio¬ 

snę rodziły, a zatym na tęgie mrozy od uro- * 

dzenia wystawione nie były ; w tey myślą 

J)arany-osobno paść należałoby* i wtenczas.' 

tylko łączyć ie z owcami* gdy czas spuszcza^ 

nia następuje* lub w którym chcemy ie'spu¬ 

szczać. ,Młodszych owiec nad pdłtrzecia ro¬ 

ku przypuszczać nie należy. Baran zaś nie 

sna być młodszy nad półtora roku, ani star¬ 

szy nad lat sledm. Nakażde iy owiec rachu¬ 

je się ieden baran* więcey mu pozwalać nie 

trzeba* ba znikczemnieie, i jagnięta podłe 

rodzić się będą. Częstokroć owce poparzę 

§agni?t rodź?. - 

P. Co czynić należy w czasie, gdy iest ko* 

tna owca ? - " 
O. Owce bliskie okocenia * osobno od¬ 

dzielone być mai? * aby przy okoceniu się 

mogły być ratowane^ , . 
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P. Co czynić należy. , gdy owca okoci się ? 

O. Aby owca po okocenia do sił po¬ 

wrocie mogła, trzeba żywić ią sianem, i 
śrótowanyrn jęczmieniem, albo otrębami 

przydawszy nieco soli, albo wolną wodę mą¬ 
ką rozmąciwszy. Przez cztery dni iagnię 

zostaie się przy matce, aby się dobrze pozna¬ 

ły : daley się owca znowu przyucza do zwry- 

czayney paszy , i wypędza na pastwisko, by¬ 

leby niedaleko, aby się mleko riie zagrzało. 

Po nieiakrm czasie, gdy iagnięsił nabierze, 

może za matką chodzić po pastwisku. 

P. Jak tuychoiuasz iugnięta ? 
O. Póki iagnięta żywią się mlekiem 

matek, osobnego nie potrzebuią pożywienia , 

jeżeli bowiem z matką są w owczarni, wy¬ 

żywią się jey mlekiem , byle miała dostate¬ 

czne pożywienie , lub będą same przyuczać 

, się do pokarmu, którego matka zażywa. Ba¬ 

ranki, które nie mają być do rozmnożenia, 

pokładaiąc poczyiiiąsję skopkami, naylepiey 

póki ieszcze ssą matkę, do czego wybierze 

się czas chłodny. Jednak barany używane 

parę lat, mogą być na skopki obrócone, 

caia różnica , że mięso z nich nie będzie tak 

smaczne iak z pierwszych. 

P- Jak utrzymuią się owce ? 
O. Skoro nastanie wiosna, można owce 

wyganiać na pastwisko, z początku iednak I 

W' owczarni trzeba im poddawać suchey pa- 
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'$zy. Nigdy się nie ma Ją paść tylko na mley* 
scach wyższych. Chude mieysca są im za* 

wsze poźytecznieysze nad,tłuste. Skopy tyl¬ 

ko na tłustych pastwiskach paść można, które 

na rzeź są przeznaczonej albowiem utyiąs 

prędko; gdyby iednak długo potym żyć mi a* 
vły , zdychać musiałyby. Dopóki rosa nie 

oschnie, nie należy owiec .wypędzać w po- 

. le; daleko też ich gnać nie trzeba, albo¬ 

wiem prędko słabiej^.' Upały i słoty nay- 

, vwięcey im szkodzą , dla tego ie w południe 

w cieniu, lub w lesie pas'ć potrzeba. W je¬ 

sieni gdy trawy pomarzną , i żdłknieć za¬ 

czną , Wstrzymują się od niey owce, aż na- 

, Jeżycie przemarznie. Kiedy zsiś rola dobrze 

umarznie , można ie przepędzać przez zasiew 

wy żytne i pszenne. Co do napoiu, woda 

czysta hyc powinna, i w iedneyże zawsze po- 

v ionemi być maią. W południe nigdy poio- 

nenii być nie powinny , lecz z rana, i wtedy 

| tylko, gdy się spragnionemi być pokażą* 

W lepie owce trzymają się pospolicie 

W hurtach5 na zimę zaś w owczarniach. Q- 

wczarnie naylepsze byłyby z chrostu tylko 

plecione, ażeby w zimie zawsze podostatkieni 

świeżego powietrza mieć mogły , albowiem 

na^naywiększe zimna są wytrzymałe, prze- 

ciwnie zaś up&fy wielkie szkodzą im. Wie¬ 

lu gospodarzy nie buduią, iuż owczarni , lecz 

oparJynienie tylko rzadkie i wysokie , z da- 
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szkiem na około, aby się przed słotę schronie| 

i paszę mieć sucha mogły. 

Co do zimowey paszy, naylepsze iest 

tjla nich siano piękne, osobliwie z koniczy¬ 
ny pomięszane. Gdzie siana mało, dobre sy 

owcom kotnym grochowiny, a kocącym się 

tylko daie się siano. Jałówki czyli iarli- 
czki na ięczmienney i owsianey słomie prze¬ 

stawać muszy. Jeżeli słomy i siana przy- 

skąpo iest, nasuszą się przez lato, liście 

wierzbowe , dębowe, bukowe , iwowe, i t. p. 

które przez zimę daiy się na przemiany, 

raz siano lub słoma, drugi raz liście* W zi¬ 

mie częściey poić owce należy, z poczytku 

więc poić się będą co drugi dzień, a potym 

co dzień w południe. Woda powinna być 

Czysta i płynąca, mogy iednak w zimie i 
śniegiem pragnienie ugasić^ 

P. Jakie iest zażycie owiec \ 

O. Nayistotnieyszy pożytek przynoszą 

owce z wełny , z którey różne odzienia dla 

ludzi wyrabiaiy się. lin wełna iest delika¬ 

tniejsza, tym delifeacnieysze odzienie ro¬ 

bić z niey możliwi; więc iest poknpnieysz?.. 

Pospolicie dwa razy na rok strzygą owce, 

raz na wiosnę wMaiu, drugi raz w jesieni 

W Październiku; z tych pierwsze strzyżenie 

nazywa się letnie , drugie zimowe, obydwóch 

zaś tych gatunków wełna , nazywa się dwu- 

strzyżka. Wielu gospodarzy osobliwie cu- 
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■> dzozieraskich raz tylko^strzygą owce ku koń¬ 

cowi Maia, i zapewniaj, że tyle maią wełny 

po iednym strzyżeniu , co drudzy po dwóch , 

za i taka wełna , iednostrzyżka nazwana , za¬ 

wsze iest pokupnieysza od pierwszey. Kto- 

by chował owce na zimę nie pod dachem, 

ten raz tylko swe owce scrzydz powinien* 

Do strzyżenia w wilią myj pospolicie oWcę 

w czystey wodzie, i podścięłajc pomnieli 

słomę , nie dopuszczaj aby walały się: nie¬ 

którzy iednak gamą takowe mycie, i po 

ostrzyżeniu wełnę dopiero wymywaj. Je¬ 

dna owca da wełny nieco więcey nad funt, 

i na iagnię pospolicie pół funta rachują. Do 

strzyżenia potrzeba być ostrożnym, aby nie- 

kaleczyć owiec, do czego wiążą im £2tery 

nogi razem, aby nie ruszały się. Strzydz 

ie należy przy samey skórze# Niektórzy 

po ostrzyżeniu nacierają/ owce chmielem , 

lagrem winnym, i Inianemi makuchami przez 

trzy dni, a potym wodą z solą zmięsjeaną 

obmywaj* Drudzy do funta oliwy kładą 

iedną iaszczurkę i trzymaj w cieple przez 

*4 godzin, często zakłócaiąc , i tą potym 

oliwą smarują owce przez dziesięć dni * co 

ma im bardzo powiększać wełnę. Dobrzy 

także gospodarze nie doią wcale dwiec lub 

mało co, z przyczyny, iż mniey pożytku 

maią z mleka, niż utraty na wełnie, albo* 
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wiem owce od doienia i jagnięta nlkćze- 

mnieią, i mało wełny daią. 

Mięso owiec 5 dobrą jest potrawą dla 

Judzi. 

Skóry 2 wełną używaią na kożuchy, do 

czapek i tym podobnie. Same skóry na par- 

gaminy, rękawiczki i t. p. używaią się. 

Mleko ma być bardzo dobre dla dzieci• 

Sery są bardzo dobre; masło zaś jako nie 

dość smaczne, mięszaią pospolicie z krowdm. 

Raz nadzień doią się, rano lub w wieczór. 

Łby barani dobry iest na świece , lecz 

2 bydlęcym pomięszany być powinien, bo 

2 samego topiłyby się bardzo świece. 

Kiszki baranie używają się na strony 

muzykalne. 

P. Jak ukarmisz owce ? 

O. Pospolicie skopy tylko karmić zwy¬ 

kli, lub stare owce, młode zostawuiąc na 

rozmnożenie.! Pasą ic na dobrych pastwi* 

skach, i na rżyskach żytnych Jub owsia¬ 

nych. Gdy się w domu karmią , dale się sia¬ 

no i słodziny z sieczką mieszane , albo je¬ 

szcze lepiey owies śrótowany , kapusta i rze¬ 

pa tłuczona, przydawszy sieczki. Naywię* 

cey zaś im pomaga do ukarmienia, gdy wo¬ 

dy wiele piią, do czego soli żałować im 

nie trzeba; lecz skoro się ukarmią , zabiiać 

ie lub przedawać na rzeź trzeba 3 bo od 

zbytmcy tłuscości zdychać mogą. 

A R* 
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ARTYKUŁ VII. 
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O kozach. 
? k I * 
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Pytanie. Jakie są gatunki i przymioty, kóz ? 

Odpowiedź. Rozmaite : W naszym Jera* 

iu są podłe , mięso ich pie smaczne, wełna 

nieprzydatna 5 naywięcey nabiałem i skdr% 

przysługuią się ludziom* Ze zaś z łatwością 

przesadzają wysokie płoty , i szkodę wielką 

czynią, obgryzaiąc korę młodych drzew, 

tak w ogrodach, iako w lesie , i w sadżonych, 

po drogach drzewach $ przeto bez należyte-' 

go dozoru, Iepiey, iest nie chować ie. Codo 

wieku samiec nazywa się kozioł, samica 

koza 5 młode zaś kożlątko* Lata ich pozna- - . 

ią-się z zębów, tak, iak owiec. 

P. Jak rozmnaźaią się kozy. ?. 

O. Tym samym sposobem, iak owce. 

Koza dolać ośmiu mnożyć się może, kozieł 

zaś do lat tylko pięciu * zbytnia albowiem 

iego lubieżność wcześnie niezdatnym go 

czyni, dla tego na iy koz iednego tylko ko¬ 

zła rachuią. 
* • 

P. Jakie iest utrzymywanie koz ? 

O. Latem żywią się trawą, ziołami z 

górnych mieysc, a korę i liście drzew nay- 

fcardziey lubiąc Przez zimę suszone,liście 

1} 

i 
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i 2 drzew 9 i nieco siana ze słomą iest dobrym 

dla nich pożywieniem, Rzecz iest dziwna, 

ic roślina Świnia wesz, która wszystkim zwie- 

rzętom iest trucizną, kozom iest nay wię¬ 

kszym przysmakiem , dla tego pospolicie pa¬ 

są ie z bydłem, które przed nim uprzątają 

to szkodliwe ziele, i iak mówią, smród, któ¬ 

ry osobliwie w pewne czasy wydaią Jcozy, 

przyicmny iest bydłu. Dwa razy poić ie na 

dzieli trzeba. Niektórzy gospodarze mło- 

dym koźlątkom żyłkę suchą nad samym ko¬ 
pytkiem w tyle przyrzyuaią; a takowe przez 

płoty iuż skakać nie mogą. 

P. Jakie są pożytki z koz ? 

O. Mięso z starych koz iest nie sma¬ 

czne, z młodych iednak koźląt, osobliwie 

na wiosnę dobre iest. Mleka dosyć obficie 

daią, częstokroć dobra koza za pomierną 

krowę wystarczy. .Ser ich iest bardzo sma¬ 

czny, masło iednak nie bardzo, i dla tego 

mięszaią ie pospolicie z krowim. Skory ko¬ 

zie przydatne są na kożuchy, rękawiczki, 

pargaminy, boty i t. p. kiszki na strony mu¬ 
zyczne. 
/ 
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ARTYKUŁ VIII. 

0 chorobach owczych i kozich f oraz 
^ leczeniu onych. > 

■t + , 4 . . \ 

1 * ; i < 
* * \ - 

• \ 

Pytanie. Jakim chorobom podlegaią owce i 

kozy ? 

Odpowiedź Rozmaitym , pominę te, któ¬ 

re maią wspólne z innym bydłem, a na któ¬ 

re tymże sposobem leczą się, tylko w muiey- 

szey przez połowę .dozie. Głównieysze zaś 

właściwe im są następuiące : 1) Parchy. 2) 

Trąd. 3). Wewnętrzna zgnilizna. 4) Zawróć 

głowyr 5) Pełność krwi. 6) Zapalenie we¬ 

wnętrzne.7 7) Kaszel. 8) Zatwardzenie. 9), 

Wodnica. 10) Twardnienie wymienia. Te 

dwie pstatnie choroby kozom są właściwe. 

Wszystkie prawie choroby' owcze są zaraźli¬ 

we, potrzeba więc pilnie słabe od zdro¬ 

wych oddzielać. Wcześnie też zapobiegać 

potrzeba słabościom,' daiąc im różne prezer¬ 

watywy, między innemi sól do lizania iest 

im bardzo pożyteczną. Takie gdy gna zimę 

do owczarni zapędzą się, da im się nastę- 

puiące lekarstwo, pierwey iednak nim ba- 

rany, spuszczone będą. Na każde 100 sztuk 

tntimonium crudum 3 łóty , bobków 6 fotów , 

! • ' ' - • / *3 •• 

3 
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siarki 6 łótów, goryczki korzenia 4 łóty, u- 

tłucze się , z solą pomiesza, i- da się' im. 

P. fak leczyć będziesz owce na parchy? 

O. Parchy tak zaraźliwą są chorobą, że 

i całe owczarnie zarażają, i wełnę wniwecz 

obr2caią. Skoro się to złe pokaże, które od 

nędznego chowania pospolicie pochodzi, iak 

nayprędzey chore od zdrowych oddzielają 

się. Owieczka parszywa ostrzy że się z weł¬ 

ny, i nietylko mieysca parszywe lecz i zdro¬ 

we na cal naokoło namażą się następującą 

maścią : W funt wieprzowego sadła rozpu¬ 

szczonego, wmięszasię należycie 5. kwintel 

żywego srebra. 

P. fak uleczysz owce na trąd ? 

» O. Trąd pierwszey chorobie iest podo¬ 

bny, lecz osiada tylko na głowie i nosie. 
Jeżeli iuż są strupy, te się pierwey zedrzeć 

muszą, bez zbytniego przecież zakrwawie¬ 

nia. Do namazania taka się maść uczyni: 

z funtem świniego sadła rozpuszczonego 

zmięsza się należycie uncya żywego srebra: 

| przyda się potym tłuczonego gryszpap.u pół 

f. uncyi, bleywasu dwie uncye , i tyleż minii. 

" Po tygodniu namazanie powtórzyć można, 

rzadko przecięż kiedy iest tego potrzeba. 

P. fak leczyć będziesz wewnętrzną zgni* 
liznę ? 

O.Wc wnętrzna zgnilizna troiaka iest: 

wątroby, płuc i serca. Jeżeli oczy u owcy 
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błękitniej, gniie wątroba: Jeżeli oczy są- \ 

wilgotne, czerwieniej, maj żółte kropki, 

gnij płuca: leżeli oczy są/wilgotne, a ro¬ 

pa w nich żółta , gniie serce. to wszy¬ 

stko kora drzew wierzbowych, jesionowych, 

i dzikich kasztanów dobra jest, gotuje i§ 

w wodzie, i rey wody codziennie kwaterkę 

na sztukę daje. 

P. Jak uleczysz owcę na zawrót głowy ? 

O. Zawrót głowy pochodzi od zbytniey r 

paszy: na to się puści krew obficie, i co 4* 

godziny da się sok wyciśniony z korzenia 

bertramu, pastwisko oraz odmieni się. Coś 
i podobnego dzieie się,gdy owce młode dębo¬ 

we roszęzki objadaj; na to namoczy sję assa 

fatida w wodzie, i tey wody, dą się potro- 

szfc co trzy godziny. 

P. Jak uleczysz owcę na pełność krwi t ■} 

O. Pełność krwi gdy ma owca, kładzie 

się, tarza na ziemi, i prędko zdycha. Na 

co, iak nayprfdzey otworzą się dwie żyłki 

nad oczyma, a potym da sję łót hepar anti- 

monii w kwarcie wina. 

P. Jak uleczysz owcę na zapalenie we- 

wnętrzne ? 

O. Zapalenie wewnętrzne prędko być 

może u owiec, które wiele wełny maj : 

. przepławiaią się więc zaraz w zimney wo¬ 

dzie , zachowają w cieniu, a potym da $ię im 

toż samo lekarstwo, co na pełność krwi. . 
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' P. Jak uleczysz owcę na kaszel f 

O* Skoro spostrzeże się kaszel, potrze¬ 
ba zlecić w winie trochę oleiu z migdałów 
słodkich , i to dać im połknąć, i dać im po- 
biału do iedzenia, sniaruiąc im nosy tym li- 
kworeni* Zamiast pobiału, można im dać 
do iedzeniaJaenum grcecum grubo potłuczone¬ 
go z kminem; albo też dać ini mitndatu w 
łiżce gorzałki, co iest dobre na kaszel i 
zołzy owcze. _ 

P. Jak uleczysz owcę na zatwardzenie f 
O. *Na zatwardzenie gomią się pszenne 

otręby, i w nich się trochę mydła rozpuszcza: 
kwaterka tego dnie się na raz, i ieśli po¬ 
trzeba po 24 godzinach powtarza się. 

■ 1 P. Jak uleczysz kozę na wodnicę ? 
O. Wodnica iest choroba szczególna^ko-' 

zom , którey podlegaią od zbytniego napo¬ 
ili; na to skórą nieco przerżnie się, a gdy 
woda wyciecze, rana smołą się zamaże. 

P. Jak uleczysz kozę na ztwardnienie wy• 
mienia ? 

O. Czasem wiecie w upały twardnieje 
wymię, kilka wigc razy namaże się świeżą 
śmietaną. ' v 

r 1 
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O świniach, ich różności, zdatności, 

,. przymiotach, rozmnożeniu^ pielę-: 

gnowaniu i ukarmieniu. 

Py tanie. Jakie są gatunki świni 

Odpowiedź; Rozmaite, i tak zmięszane 

źe trudno ie rozeznać, Chińskie za nayle- 

psze są miane. Co do wieku , samica Świ¬ 

nia, cały samiec kiernoz, samice pokładany 

wieprz, młode zaś prosiętami nazywaiąe 

P. Jakie są ich zdatnęści ? 

O. Bardzo potrzebne są s'winie, t wie¬ 

le pożytku przynoszące; mięso ichiest bar¬ 

dzo smaczne, ukarmione daią dobrą okrasę, 

iako jsłonina, sadło. Robią z nich kiszki, 

kiełbasy, szynki i t* p. skóra i szczecina a 

nich przydatną iest. .Nadewszy&tko zaś, źe 

tak pożyteczne stworzenie z łatwością wy¬ 

chowane być może. 

P. Jakie są ich przymioty ? 

O. Kiernoz i wieprz powinien być dłu¬ 

gi, mieć grabą szyię , wielkie uszy, i kró¬ 

tki e nogi. Świnia zaś prócz tego, brzuch 

wielki i wiele cycek , których pospolicie 

miewa od groiu do iztu par. Lat świń z zę- 

i 
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bow poznać niemożna* zębów bowiem nie 

odmieniają > i pospolicie od innych zwie¬ 

rząt różnią się kłami * nlbo zębami długie- 

mi , 2nzt. znie z pyska wystawaiącemi i za¬ 

krzyw jonem i. Zyę mogą świnie do jjtu i 

zocu lat. 

P. Jak rozmnażała sic świnie ? 
u «* 

O. Kiernoz i Świnia przynaymniey po 

półtora roku mieć powinny , nim się spu¬ 

szczą. Kiernoz przez cztery lata , do 8 i 12 
świń zażytym, być może, potym pokłada się 

i karmi. Świnia rodzić może 2datne pro¬ 

sięta do o$mego roku* lepjey iesj przecięż 

wcześniey okastrow^ó i ukarmić. Po spu¬ 

szczeniu Świnia prosi się w cztery miesiące * 

i naywięcey między zwierzętami rodzi ra¬ 

zem dzieci, czasem około 15. Dwa razy do 

roku prosić się zwykły. Pospolicie 8 tylko 

prosiąt zostawuią przy świnią osobliwie, 

które mają być na przychówek, apesztawy- 

biie się na kuchnią * lub przędą. Świnia 

póką karmi* przyzwoicie żywioną być powin¬ 
na. Pierwszego prosjenia się, nie zdatne 

są świnie do chowania. Pamiętać też na to 

należy * aby Świnia oprosiwszy się , łożyska 

swego* ani potym zdechłych prosiąt, nie po¬ 

żerała* z czego szkodliwych narowów nabrać 
może. 

P. Jak wychowasz prosięta f 

O. Prosięta ssać mogą od 6 do S tygo* 
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dnij potym odsadzaią się, i zachowuj od 

słoty i zimna. Po odsądzeniu naywięcey 

daie im się napoiu, a osobliwie wody z otrę¬ 

bami i mąką zmięszaney , czasem kwaśne¬ 

go mleka, i suszonego całego jęczmienia. 

Wieprzki , które nie mają być kiernozami % 

naylepiey kastruią się od szóstego do ósme¬ 

go tygodnia 5 na co obierze się dzień chło¬ 

dny. Przed kastrowaniem powinny nieco 

przygłodnieć , a po kastrowaniu, dawać im 

obficie pić wody z otrębami , i w ygodne czy¬ 

nić im podesłanie. % 

P.. Jakie iest świń utrzymanie % 

O. Utrzymanie świń iest bardzo łatwe^ 

wszystko albowiem 3 czyli to odchodzi z pa¬ 

szy od trzody wołowey , czyli to/od mleka 

na ser lub masło wyrobionego, czyli z ku¬ 

chni wylewa się, czyli podsiewy , plewy , 

które od zboża, i odchody od w*arzywa zo¬ 

stają, wszystkim tym nader pożytecznie, i 

bez wielkiego kosztu świnie żywić można. 

Zoł^dź, bukowe iagody, i wszystkie dzi¬ 

kie owoce , iako też wszystkie iarzyny i q- 

grodowiny,s3 wyborny dla nich pasz^. Kie¬ 

dy się w domu ,>tr2ymai3 , daie się im poży¬ 

wienie 4 razy na dzień, siekana kapusta , 

i2epa, marchew, kartofle, zgniłe owoce, 

braha , słodziny, i pomyie z kuchni wod$ 

zakłócone : pieprznych tylko rzeczy, i 

©drobin mięsa wystrzegać się należy# iedno 

t 
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bowiem ziarko pieprzu, iest im trucizny a 

od mięsa wręgrowacieią. Jeżeli wypędząią 

się w pole, iednak z rana i w wieczór posi¬ 

lane czym w domu być maią. Mieysca pa- 

stwisk dla nich są ugory, a osobliwie mokre 

mieysca , gdzie wiele maią soczystych ko* 

rżeni i dostatkiem wody. W lasach dobrze 

także pasą się, gdzie są żołędzie , buki, i 

inne owoce. 

P. Jak ukarmisz wieprze. ? 

O. Nay większym celem chowania wie¬ 

przów*, iest ich w czasie ukarmienie. Nay- 

głównieyszą tu iest rzeczą, aby im poży¬ 

wienie powoli powiększać , i czasem odmie¬ 

niać. Naypierwey się podleyszym pożywie¬ 

niem rozepchają, dopiero ziarnem ukarmią. 

Rozepchane mało potym ziarna potrzebu¬ 

ją , gdy się im z ogrodów zioła i korze¬ 

nie niepotrzebne wyrzucaią. Pożywie¬ 

nie daie jm się cztery razy na dzień, w 

korytach tak uformowanych , aby tylkogłowę 

do nich wsadzić mogły , gdyż inaczey pa- 

skudzilyby nogami, i między sobą kąsały się, 

dia tego każdy, osobno przegrodzony stać po¬ 

winien, a naywięcey po parze z jednego 

gniazda. Wiele pomaga do prędszego ukar- 

mienia, czyste trzymanie karmnika, wygo¬ 

dne podścielanie, umywanie wieprzów' le¬ 

tnią wodą, i pozwolenie im czasem przewie¬ 

trzyć się* Niektórzy gospodarze na 6 dni 
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"przed zasadzeniem do karmnika daię lekar¬ 

stwo po pdłkwintii utłuczonego ^przesia¬ 

nego antimoniuin crudum na każdego wieprza^ 

od czego prędzey ukarmiai§ się. Można sa- 

marchwig lub kartoflami nkarmić wie¬ 

prza 3 daigc mu to gotowane przynaymnioy 

na poł. s . ' 
- 

A R T Y K U Ł X. 

O leczenia chorób świńskich. 

_ '• - * / ' 

JL y ta nie. Jakie są chor obi/ Jwiń P 

Odpowiedź. Właściwe choroby świń są: 

i) Powietrze. 2) Węgry. 3) Puchnienie 

pod szyią. 4) Zołzy. 5) Gardzielą choroby. 

6} Zamulenie płuc. 7) Nadymanie się. 8) 

Womity. 9) i inne choroby wspólne z in¬ 

ne mi bydlętami. 
P. Jak uleczysz świnie na powietrze ? 

O. Kiedy się powietrze miedzy świnie 

Wplgcze 9 zdrowym co rano wcześnie da się 

skrobaney siarki na-chlebie, a w pomyiach 

przez dzień korzenie omanu , łopianu 3 lub¬ 

czyku 3 i dzięglu. Ostrdżni gospodarze, dla 

zapobieżenia wielorakim chorobom 3 kładg 

częstokroć w pomyie całg siarkę i nieco 

soli : osobliwie zaś na wiosnę mocz^ dzię- 

/- 

1 
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giel z korzeniem i zielem * gdy iedno wy¬ 
moknie, drugie odnawiają. 

P. Jak uleczysz świnie na węgry ? 

O, Węgry są to białe małe okrągłe w 

mięsie krosteczki, takowe mięso szkodliwe 

iest ludziom. Znaki tey choroby są czarne 

Jcrostki na języku, głos bardzo chrapliwy, 

a szczecin wyrwanych z pomiędzy uszu i z 

zadnich ud, końce są krwawe. Na to daie 

6ię codzień przez miesiąc uncya Hepar an- 

timonii z otrębami, Jub jęczmienną mąką, i 

chlewy zawsze czyste być maią , oraz wygo¬ 

dnie wyściełane. 

P. Jak łęczyc będziesz na puchlinę pod 

szyici l 

O. Ta choroba iest niebespieczna i in¬ 

ne zaraża. Puchlina otworzy £ię ostrożnie 

bez naruszenia gardła, a w otwór włoży się 

$adła z solą: przez trzy dni rana się zawią¬ 

że, codzień odnawiając. 

P. Jak leczyć będziesz na zołzy ? 

0* Miewaią czasem świnie zołzy, wte¬ 

dy zrzec nie chcą, grzbiet kulą i drżą: i 

te się otworzą , a wyskrobawszy ropę, podo¬ 

bnież iak na puchlinę pod szyią opatrzą* 

P. Jakie są gardzielą choroby ? 
O Są dwoiakie i nicbespieczne. Jedna, 

gdy się pod szyią w mieyscu gardzieli po¬ 

każe kupka wyrosłych szczecin? dla których 

łykać nic mogą, ile żc takowa druga kupka 
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bywa w samey gardzieli*\ Uiąwszy więc ni- 

- cia, wyrżnie się zwierzchnia kupka, we- 

wnętrzna zaś potym dawszy knebel wyskro¬ 

bie, rana zajnaże się sadłem i solą. Druga 

osobliw/ie trafia się w żniwa i upały i iest 

bardzo zaraźliwa, a potym pokazuie się w 

paszczęce blisko gardzieli wyrostek biały* 

Dawszy więc knebel wyrżnie się wyrostek, 

a w ranę włoży się tłuczonego imbieru z 

sadzami, i chowaiąc'osobno daie się w na- 

poiu obficie głucha pokrzywa* 

• ' • 1 " 

P. Jak leczyć będziesz ni1 zamulenie plac f . 

O. Zamulenie płuc często zdarza się 

f/ między s'winiamj. Wtedy języczek pu¬ 

chnie, oraz i ięzyk czerwienieje* W razie 

na to puści się krew z pod ięzyka, a potym 

wziąwszy łyżkę popiołu, pór łyżki utłu- 

czoncy siarki, pół łyżki utłuczonego prochu 

do strzelania, da się wypić w sklance cie- 

( płego krowiego mleka. 

P. Jak leczyć będziesz na nadymanie sięt 

O. Nadymanie się pochodzi gdy co ia* 

dowitego pożrą, daie się im 6 uncyi świe- 

■ żego masła z ładunkiem prochu i dwoma 

główkami czosnku przetartego* Jeżeli po¬ 

trzeba powtórzy się po ii godzinach* 

P. Jak uleczysz świnię na womity 7 

O. Na to daie im się całe żyto, lub ię- 

C2tuień. 

/ 
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P. Jakie są inne. świń choroby. Hak leczy d. 

one ? ... ... ' ’ ' 
- O Inne choroby wspólne z inneml by¬ 

dlętami 5 leczą się tak* iak bydlęta. Rany 

wszystkie pospolicie opatruią się tylko solą 

i sadłem; na jadowite ukąszenia przydaie 

się roztarty czosnek i korzeii łopianowy. 

Jeżeli się nie ropią* na mażą się tyikociepłą 

smołą i solą. Uderzenia* od których się 

Jtrew za skórą zapieka, obwiia się codzien¬ 

nie* wziąwszy ćwierć funta sadła* trzy un- 

cyi drobno pokraianego mydła * ćwierć fun¬ 

ta smoły i to w trószce Francuzkiey wódki 

Ugotowawszy. 

ARTYKUŁ XI. 

0 psacb i kotach. 

—— —-■ 

Pytanie. Jakie'są gatunki * zdałności i przy* 

mioty psów? 

Odpowiedz. Żadnego rodzaiu zwierza 

nie masz, któryby miał tyle nieprzeliczo¬ 

nych gatunków, co pies; co do ich użytku, 

i gospodarzowi, dwoiafcie są potrzebne* ie- 

dne, któreby domu pilnowały ,drugie trzód. 

Do strzeżenia domu wybierać potrzeba psy 

wzrostu wielkiego i ogromnego, głosu gru¬ 

bego i głośnego* aby tak szczekaniem * iako 

) 
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też ogromną postawą złośliwego człowieka 

odstraszały. P/es zaś do bydła ma być mo*, 

cny 9 szybki 5 odważny 5 do zwodów i poty¬ 

czki sposobny ; ażeby i wilka zbliżaiącego 

się odpędzić i uciekaiącego z zdobyczą do- 

gnać i odebrać mógł. Pospolicie pastuchy 

takie psy chowaią iaka iesc maść trzody, aże¬ 

by łatwo od wilków' między trzodą rozezna- 

nemi ibyć nie mogły. Samiec nazywa' się 

pies, samica suka, młode szczeniętami. 

P. flak'rozmnażała się psi 

O. Samica nosi dziewięć tygodni. Po 

kilkoro pospolicie rodzi, dwa'i trzy razy na 

rok. Szczenięta rodzą się ślepo, dopiero- 

dziewiątego dnia oczy im się otwieraią. 

f Naywiernieysze są psy z szczeniąt docho¬ 

wane. Gdy suka cieką się, naylepiey iesc 

zamknąć ią z dobrym psem, ażeby dobregOL 

gniazda dochować się. Gdy wiele szczeniąt 

za razem urodzi się, naylepiey iest dwa al¬ 

bo trzy naylepszych wybrać, a resztę poto- 

pić. Gdy suka pierwszy raz się szczeni, 

pospolicie za mało zdatny iey płód poczy¬ 

tują i wszystkie topią. 

P. Jak utrzymuią się psyl 

O. Pożywieniem ich iest mięso, lecz 

tego dawać im nie trzeba, albowiem to ich 

nieczystemi i żarłocznemi czyni, ospa z 

mąki owsianey lub ięczmienney, z wodą 

tiparzoney, przydawszy do tego pomyl, za 
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naywiekszy przysmak służyć im ma. Kar¬ 

toflami gotowanemi można ie także żywic, 

wreszcie wszelką strawę od stołu odcho¬ 

dzącą, chciwie ledzą. Strzedz się trzeba, 

aby im nic gorącego nie dawać, od czego 

węch utracaią. Dla wygody, czy to przy 

domu, lub przy oborach maią mieć małe bud* 

ki wystawione, nakładłszy w nie słomy lub 

sjana na podściełkę. 

P. Jakie są choroby psów ? 

O. Rozmaite : naystrasznieysza) zaś iest 

Wścieklizna , skoro ta postrzeże się, natych¬ 

miast w łep wypalić psu potrzeba, ażeby in¬ 

nych zwierząt i ludzi nie kaleczył i szaleń¬ 

stwem nie zarażał. Gdy pies wściekły po¬ 

kąsa drugiego, natychmiast go kilka razy w 

Wodzie słoney, lub kwasie jakim myć potrze¬ 

ba. Człowieka zaś gdy ukąsi , natychmiast 

ranę octem, lub jakimkolwiek kwasem wy¬ 

myć i ziemi wilgotney lub gliny na ranę 

przyłożyć, potym dawać ukąszonemu po dwa 

razy na dzień octu piwnego z masłem roz¬ 

wolnionego po dwie łyżki za każdym razem 

przez dwa tygodnie, oraz przez ten czas , aby 

kąpał się codzieri ieżeii może, także pracy 

wielkiey ,upału słonecznego i rozgniewania 

się wystrzegał. Jonę choroby psie, w* po- 

dob ieństwie innych bydląt leczyć można. 

P. Jakie insze pożytki mogą być z psówl 

O. Psy oprócz że są stróżami dobremi * 

skó- 
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skóry ich przydatne $3 na rękawiczki i inne 

rzeczy: z niektórych gatunków sierść przy¬ 

dać się może kapelusznikom./ \ ~ 

P. Ca powiesz o ko ciel ■ - • M 

O. Różne 55 gatunki kotow, wszystkie 

maią w sobie iakowąś dzikość i nigdy nie 

są wierne. Nayistotnieyszy 2 nich pożytek 

jest, że łapią myszy i szczury 5 lecz w in¬ 

nych rzeczach szkodę robią, wszystko przed 

niemi musi być dobrze chowane i zamyka* 

nc. Jedzą mięso i wszelką strawę. Potrze¬ 

ba ie tak żywić, aby nie były ani zbyt gło¬ 

dne , ani syte, bo w pierwszym przypadku, 

szkodę robić będą, lub zdychać ieżeli myszy 

nie znaydą, w drugim nie będą dbać o my¬ 

szy. Kto chce aby stodół, szpichferzów, Jub 

obór koty pilnowały /powinien ie z początku 

tam zamykać, i dwa razy na dzień regularnie 

o iedney godzinie ieść dawać, potym kory 

tak przyzwyczaią się, iż o wyznaczoney tyl¬ 

ko godzinie do pokarmu wychodzić będą z 

przeznaczonych mieysc, na mieysce dawa¬ 

nego pokarmu, a potym same powracać na* 

• zad, lecz do tego potrzeba, aby z maleńka 

wprawiane byty. Samiec nazywa się Kot, 

samica kotka, małe zaś kocię. Parzą się po¬ 

spolicie wTMarcu z wielkim wrzaskiem i po 

kilkoro Nkaciąt rodzą ślepych, które dzie- 

^wiątego dnia dopiero przeglądają, 
\ \ 

- ■" ^ 
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O CHOWANIU DROBIU. 

ARTYKUŁ I. 

0 kurach. 

i 

£^y tanie. Jakie są gatunki kurt 

Odpow: Rozmaite : pospolite mieszaney 

maści maią za naylcpsze. Samiec cały nazy¬ 

wa się kur albo kogut y wykapłoniony ka¬ 

płon 9 samica kura albo kokosz, małe zaś kur¬ 

czętami. 

P. Jakie zdatnosci są kur ? 

O. Kury słusznie między drobiem nay- 

pierwsze trzymają mieysce ; mięso ich, oso¬ 

bliwie Kurcząt i kapłonów, bardzo iest sma- 

,czne. Taia zaś ich do wielu potraw i ciast 

są używane, tak że żaden dom obeyść się 

be^nich nie może. Zdaie się, iż samo przy¬ 

rodzenie stosowało się do potrzeby ludzkiey, 

gdy dopuściło, aby kury cały rok nieść się 

niogły^ nawet częstokroć.d^arazy na dzień, 





wyi^wszy gdy pierz? ‘się i gdy siedzieć na 

lalach chcą* “ 
P. Jakie są przymioty, kar ? , 

O. Kury powinny być miernego wzro¬ 

stu, ciała mocnego, pieniste* ż głowami 

wielkiemi i prosteml, z grzebieniami rydza- 

wemi i nogami takiemiż, Jęcz aby u goleni 

poprzecznych ostrożek nie miały* Koguty 

zaś wzrostu większego być maiąjoczu czar¬ 

nych lub czerwonych i ognistych; dzioba 

krótkiego, grubego. i nieco zakrzy widnego; 

uszu białych i szerokich; czerwonego i nic* 

.obwisłego, grzebienia; skrzydeł długich; 

nóg mocnych, pazurów znacznych * i ogona 

wyźey nieco wznitó&ionego nad głowę* W 

powszechności powinien być rzezwy* gorz¬ 

cy, głos mieć piękny, kochać swoie kury, 
do częstego/piania skłonny i nie łatwo ukra¬ 

szony. 1 Kogut trzy razy w nocy pieie i o 

jednym czasie* ostatnie pianie iest nad świ¬ 

taniem, budzi więc rolników ną wsi , i czas 

oznacza tym którzy zegarów nie/ maią. 

Gdy zaś nie w jednakowym czasie pieie, 

wtenczas odmiany powietrza spodziewać się 

należy. 

/ P. Jak rozmnazaią się kary ? 

O. W rozmnażaniu się kur 5 Uważać po¬ 

trzeba na gatunek koguta , na wiek, na, cjgas 

gdy siedzieć chc^ > i na czas podczas §ie- 
dżeoi*. 

H 
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P. Jaki wiek kur i gatunek koguta hyc po• 

tuinien ? 

O. Gatunek koguta dobrego wyżey opi¬ 

saliśmy, że zaś ten ptak zbyt iest lubieżnym 

przeto więcey nad ij kur powierzać mu nie 

trzeba; co zaś do wieku , młodszego nad pół 

roku i starszego nad 4. lata przypuszczać nie 

należy. Do wysiadania zaś iay kury nie 

młodsze nad dwuletnie, ani starsze nad czte¬ 

ry lata, brane być maią. 

, P. Co czynić należy^gdy kury siedzieć chcąl 

O, Gdy kury siedzieć chcą1, przestaią się 

nieść i kwokczą, upatrując mieysca na gnia¬ 

zdo, wtenczas trzeba zrobić im gniazdo 

naylepiey z siana, pierzy na wierzch nasy¬ 

pać i i a i a ułożyć. Jeżeli w zimne czasy 

chce-siedzieć kura, więcey nad 12 iay kłaść 

pod nią nie trzeba, albowiem nie mogąc 

wszystkim dostatecznego udzielić ciepła , nie 

wylęgłoby się wiele. . W lecie zaś tyle iay 

podłożyć pod nią można , wiele się zmieści. 

W wyborze iay uważać także trzeba 5 nie 

wszystkie albowiem zdolne do zalężenia się. 

W powszechności mówiąc powinny być iak 

Jiaygrubsze, świeże i ciężkie. Ciężkość ich 

poznać można pławiąc, na wodzie świeżej, 

z których ciężkie póydą na dno, lekkie zaś 

pływać będą po wierzchu. Gospodarze na 

wsi pospolicie robią gniazda w złych prze¬ 

takach i przetakami ie przykrywają: lecz ie* 
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feli wiele kur ma razem siedzieć* lepiey 

porobić im gniazda w kurniku* w^mieyscu 

nieco ciemnym* i wszystkie-aby między so* 

bą były przegrodzone tak * aby ivedna kura* 

drugiey nie widziała. 

P. Co czynić należy * gdy kury siedzą na 
• 1 > ‘ *• 

iaiachl 7 - ' 

O. Pospolicie kura siedzi na iaiach 19. 

20 i 21 dni^ w którym to czasie kurczęta 

wylfgaią się. Przez czas siedzenia potrze¬ 

ba gniazdo oczyszczać i przekadzać* tyn^ian- 

kiem* maieranem* lawendą: co broni kury . 

od wielu chorób* którym w czasio siedzenia 

naywiecey są podległe. Jeżeli kura zbyt 

chciwie siedzi na-iaiach* potrzeba ią przy- 

naymniey raz na dzień z gniazda zdeymo- 
waća dawać pożywienie ; icżeli zaś iest nie¬ 

cierpliwa i często 2 gniazda chce wyłazić * 

potrzeba ią czym przykryć* aby przymuszo¬ 

ną była siedzieć. Jeżeli zaś trafi się * że ku¬ 

ra podłożone iaia dziobie i pożera, potrzeba 

użyć na to następuiącego sposobu: Upiec ca¬ 

łe iąie z łupiną na węglach.* aż ztwardnie* 

ie fapokłóćgo znacznie w niektórych miey- 

scąch* i póki gorące iestjtrzymaćkurze przed 

dziobem : będzie go więc zaraz,dziobać* lecz 

sparąywrszy się przestanie: powtórzyć to ze 

, r trzy razy* a tak łatwro oduczy się kura od. 

dziobania swych iay. Jeżeli kura leniwa 

iest poruszać sama iaia* potrzeba ie ze dwa 
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razy przez czas siedzenia poruszyć, lecz nie 

więcey, boby to szkodziło. Poruszanie to 

dla tego czyni się, aby wszystkie równo 

ogrzewały się. Ku końcowi wylęgania , dla 

doświadczenia żyiących zalążków, nie po¬ 

trzeba ie pławie w ciepłey wodzie, gdyż 

wszelka wilgoć iest im szkodliwą. Lepiey 

i es t nnbębenku dobrze wy pręźonym kłaść ie 

i na słońcu uważać, czy cień od nich trzę¬ 

sie się: im żywiey się trzęsie , tym pewniey- 

szy znak kurczęcia; jeżeli zaś wcale nie 

trzęsie się, odrzucie go należy. Gdy się 

wszystkie kurczęta wyklilią i z łupin powy- 

łażą , potrzeba one w gniaździe pod kurą, 

nie ruszając przez dzień lub więcey zosta¬ 

wić, bez nayrnnieyszego pożywienia 

P. Gdy tedy samo tylko ciepło kury spra¬ 

wnie wytężenie się kurcząt, czyli nie może być 

iaki sztuczny sposób rozmnożenia cnych ? 

O. Można bardzo sztucznym sposobem 

wyprowadzić kurczęta , i inne ptaki , dodaiąc 

iaiom zawsze jednakowego i takowego cie¬ 

pła, iakie iest od kury. W niektórych kra¬ 

jach w piecach wylęgają kurczęta, utrzymu¬ 

jąc w nich jednakowe zawsze ciepło; ła* 

twieyszy sposób iest następujący: wzią?ć 

szeroki gliniany garnek, tylko nie głęboki* 

z jiaylepiey donicę, napełnić ią przez poło* 

vvę wełną lub bawełną , na którey tyle iay 

połężyć, ile się ich w iedoym rzędzie 
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sci* Brzegów donicy nie mclą się lala te do¬ 

tykać , lecz na cal od nich powinny być od¬ 

dalone. Zakryć te iaia wełną lub bawełną , 

którey na 4 cale na wierzchu leżeć powin- 

'ifo. Zagrzebać tę donicę równo z wierzchem 

wgnóy świeży koński , i szklannym oknem 

go nakryć. W iaiach tych kurczęta wyle¬ 

gną się zwyczaynego czasu , w zimie iednalc 

potrzeba ten gnóy zagrzewać niekiedy. Jak 

czas wyprowadzenia kurcząt przyidzie, łu¬ 

piny poprzebiiać i kurczęta wypuścić. 

P. Jak wychowasz młode kurczęta ? 
O* Gdy się ięgą kurczęta, pospolicie 

wybieraią ie jedne po drugiemu z pod kury 

i kładą wł garnek napełniony puchem i trzy¬ 
many w ciepłym mieyscu, w tym garku trzy¬ 

mają ie poty 3 dopóki zupełnie nie obeschną. 

Po 24ch godzinach lub póżniey, daią iin do¬ 

piero jedzenie, a to naylepiey proso, lub 

kaszę iaglaną 5 gdy zaś podrastać zaczną, mo¬ 

żna im dawać jęczmień lub pszenicę, lecz 

przecięż przegotowaną nieco. Jaja twardo 

gotowane wtenczas dawać im należy, gdy 

laxuią. Jeżeli w iednym czasie z pod kilku 

kur wylęgaią się kurczęta, natenczas z pod 

dwóch, lub i trzech kur, pod iednę odda¬ 

dzą się kurczęta, a.te kury. albo drugi raz 

siedzieć, lub prędzey nieść się będą. Ni¬ 

gdy iednak kura trzy razy na iaiach, raz po 

raz siedzieć nie powinna. Niektórzy uczą 

i . ' . 





2i& Katechizm 

kapłóny dowodzenia kurcząt, a to następu¬ 

jącym sposobem : Wybrać kapłona dobrze 

okrytego pierzami ; przez trzy dni dać mu 

dziobać w ręku chleb, który oraz przy nim 

kilka kurcząt dziobać naaią : potytn podo¬ 

bnież da mu się chleb, ale w winie macza¬ 

ny) aby się upił, posadzi się pod klatką z 

kurczętami) z któremi będzie w przyjaźni) 
i przyjmie daley , ile tylko mu się da. 

P. Jak chować będziesz start- kury ? 
O. Dobry gospodarz wszystek drób w 

osobnym zamknięciu trzymać powinien, ten 

często piaskiem świeżym wyściełać) i gnóy 

wyrzucać. W tym kurniku podawaią się 

grzędy , aby miały gdzie siadać na noc ku¬ 

ry. Przy ścianach obok grzędów podaią się 
koszyki sianem napełnione , na podobień¬ 

stwo gniazda) w których nieść się kury bę¬ 

dą. Jeżeli zaś gdzieindziey z płodem swym 

chowają się 5 natenczas nie wypuszczać ie 

należy z kurnika. Która kura ma znieść ia- 

ie ) można poznać przez macanie, lub iey 

gdaczenie. Co zaś do pożywienia, wszy¬ 

stkie poślady są dla nich dobre, wszelkie 

strawy ze stołu zbywające, kartofle goto¬ 

wane, otręby z pomyiami i t,p, W locie 

mniey jni jeść daie się, bo się żywić mogą 

robakami, i zbożem wykruszającym się przy 

stodołach ) w zimie zaś więcey dawać i esc 

im potrzeba. 
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P. Jak przechowasz iaia, aby długi, czas 

2o użytku zdatnemi były ? 

O. Nayprzód poznać świeże iaie mo¬ 

żna , gdy przyłożywszy do ognia* wilgoć 

nieiaką wypuszcza z siebie , i gdy przeciwko 

światłu przezroczystym 2daie się. Aby zaś 

długo w świeżości przechować ie można* 

użyie się następujących sposobów ; i) Odgo-. 

tuią się-miękko * i przechowają, maiąc po- 

tym zażyć odgrzewają się tylko w letniey 

^wodzie, a będą takie, jakby dopiero znie-^ 

sione były. 2} Kładą się w.arsztwami w fa- 

seczkę przesypując.popiołem lub oUrfbami* 
■namoczywszy ie'wprzód przez trzy godziny 

wletnjey słoney wodzie 3) Kładą ie także 

wżyto, aby iedne ćrugich nie dotykały. 4) 

Nakładłszy w faseczkę , leie się na nie roz¬ 

puszczonego , lecz ledwie ciepłego łoili ba¬ 

raniego * tak, aby wszystkie iaia zabrał*, 

tym sposobem przez dwa lata nawet prze¬ 

chowane iaia zdatne będą do wylęienia* 

P. Jak ukarmisz kury i kapłony ? 

O Kury-do karmienia naylepiey gdy 

się kapłónuią* którym się iaiecznik wybie¬ 

ra , aby stała się niepłodną : takowTe kury na¬ 

zywają pulardami. Koguty zaś do kapłónie- 

nia wybierają się trzy-miesięczne. Kapłó- 

nienie ma się czynić ostrożnie i prędko* 

gdyż osobliwie w ciepłe czasy zdychać mo- 

rana zamaże się oliw?? i zasypie popio- 
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łem, trzymają się tak około trzech dni w 

zamknięciu, i pospolicie grzebienie im urzy- 

naią się. Karmie się zaś będą tym sposo¬ 

bem : osadziwszy ie w klatkę, porobią się 

kluseczki 3 lub gałki z mąki ięczmienney , 

owsianey 5 gryczancy tak wielkie, aby kura 

połknąć mogła. Takie gateczki maczane w 

wodzie lub mleku , tka i § się kurze w gardło 

tyle razy, ile pierwsze strawione będą. 

Dla nadania smaku kurzemu mięsu , dobrze 

iest gdy kto może dawać im często iagody 

morwowe , lub z ieżyny. 

P. Jakie są choroby kur, i iak leczyć one 

będziesz ? 

O. Kury rozmaitym także chorobom 

podlegaią 5 znacznieysze są: i ) Pypeć. 2) 

Zapalenie kuperka. 3) Biegunka. 4) Za¬ 

twardzenie. 5) Pierzenie się. 6) Niesie¬ 

nie iay z trudnością. 

P. $ak uleczysz kurę na 'pypeć ? 
O. Pypeć kury dostaią z niedostatku po¬ 

żywienia i nieczystego napoiu, od czego 

skóreczka na końcu języka zsycha się im: 

na to potrzeba szpilką ostrożnie 2diąć skó- 

- reczkę, aby ięzyka nie skaleczyć, potym ko¬ 

niec ięzyka namazać tłustą śmietaną, i przy* 

naymniey przez godzinę nie- dać kurze ża¬ 

dnego napoiu. 

P. Jak uleczysz kurę na zapalenie kuperka? 

O. W tey chorobie kuperki im puchnij 
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w których gdy puchlina doyrzeie, otworzyf 

się nożykiem , ropa ia/c naylepiey wyciśnie , - 

' rana namoczy się, i wypłócze winnyifi o- 

ctem z wodą nieco zmieszanym, choruiąca 
2aśkura, ieźeli jest czas zrmny zatrzyma się 

w izbie; i żywić się kilka dni będzie liścia^ 

mi z sałaty, otrębami ięczmiennemi, i ży¬ 

tem w wodzie gotowanym, '* 

P. Jak uleczysz kurę. na biegunkę ? , 

O. Biegunka pochodzi naywięcey od 

wilgotnego pożyw ienia, W początkach .da¬ 
dzą się łupiny grochowe w gorącey, wodzie 

odmoczone: a jeżeli to zastanowić nie ze- 
—■ 1 

chce , przyda się nieco tłuczonego korzeni* 
kurzego ziela. , , • , . - 

. P. Jak uleczysz kurę na zatwardzenie? 

O. Ta choroba pochodzi od wielości go^ 

rącego pożywienia, np. konopi. Na to we¬ 

źmie się owych .szumowin, które z garka 

zbierają się, i ;przymięszawszy nieco żytney 

mąki, oraz pokraiąnych liści sałaty, zgoto¬ 

wawszy da się choruiącey kurze. A ieżeli 

toż samo pomodz nie. zechce, przymięszr, się 

nieco manny kalabryny , amaczając chlefc* 

da się kurzę do Jedzenia. .... • *. , , 

P. Co czynie będziesz gdy kura pierzy się? 

Ov Pierzenie się osobliwie w zimne cza¬ 

sy bywa niebespieczne: wtenczas nie będą 

wypuszczać się z kurnika: żywid się będą 
/ 

\ • 
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prosem lub kOTopiami * i piorą ich letni? wo< 

d§ czasem pokropią się. , 

P. Co czynić należy , gćty z trudnością ku* 

ra znosi iaia ? 

O* Takowym kurom^wścibi sig w tył 

ze trźy ziarka soli. < 
i 1 * . ' / 

-AR TT KUŁ II. ■' ’ ' * 

O indykach. 

Pytan ie. Jakie są gatunki indyków 7 ! 

Odpowiedź. Indyki w naszym kraiu zwy- 

czayne mało się rożni? między sob? wyi?- 

wszy maści. Jednakowego koloru osobliwie 

białe mai? za naylepsze. Co do wieku* sa¬ 

miec nazywa się indyk* samica indyczka* a 

młode indyczęta. 

P. Jakie są ich zdolności ? 

O. Mięso ich bardzo smaczne iest oso- 
» ' 

bliwie z młodych indyków. 

P. Jakie są ich przymioty f 

O. Indyk iest ptak wielki maiący wy¬ 

rostek na dziobie mog?cy przedłużać dale¬ 

ko niżey dzioba. Na szyi ma mięso na- 

kształt korali, na piersiach kępkę piór czar¬ 

nych. Ogon podług „upodobania w okrgg 

rozpościera, i skrzydłami po ziemi szoruie 

wydai?c głos bełgotliwy* i w takiey har- 
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dcy postaci postępuie czas nieiaki. Im wię- 

cey czyni to indyk , tym iest lepszym. In¬ 

dyczka iest mnieysza, nre rozpościera swe^o 

ogona_, ani przedłuża nosa,N który iest zna¬ 

cznie mnieyszy, iako i korale-na szyi, 

P. Jak rozmnazaią się indyki ? 

O W rozmnożeniu indyków uw?ia6 
potrzeba na gatunek indyka, na czas w któ¬ 

rym się .niosą, i na czas w którym siedzą na 
iaiaęh. ' ' ' 

# > 

P. Jaki gatunek ma by i indyka ? 

O, Wyźey opisane przymioty mieć po¬ 

winien , być żywym,! nie więcey nad io in¬ 

dyczek mieć sobie powierzonych. 

P. Ca czynić należy, gdy się niosą in• 

byczki ? 

O. ^Pospolicie indyczki dwa razy na rok 

niosą się, to iest w Marcu i Sierpniu, i po 

1$ iay znoszą, a wysiedzieć mogą 20. In¬ 

dyczka chcąca siedzieć chowa swe iaia, 

wtenczas trzeba, iey zrobić gniazdo 5 w spo¬ 

sobie iak się dla kur czyni# 

P. Co czynić należy, gdy indyki siedzą na 

iaiach ? 

O. Jndyki siedzą na iaiach okołą mie¬ 

siąca nim się młode wylęgą. Chciwe są bar¬ 

dzo siedzenia, gotowe sąvz głodu zdychać a 

nie wyleść z gniazda , potrzeba więc ic wy¬ 

sadzać dla pożywienia, lecz z tym uwiiać 

sjj, bo zaziębienie szkodzi iaiom*i prędko 
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stygną. Skoro indyczęta z iay wyliżą po¬ 

trzeba Je natychmiast w wodzie chłodney 

świeżey maczać, przez co staią się mocnej 

i wytrzymałe na wszystkie odmiany powie¬ 

trza, Po zmaczaniu da się każdemu ziarko 

pieprzu pdłknąć, i pod matkę podsadzi się. 
P. Jak wychowasz indyczęta l 

O, Urodzone indyczęta ochraniać iako 

naymo-cniey od zimna trzeba, i to czynić 

potrzeba przez dwa miesiące aż nabiorą zu¬ 

pełnych sił do wytrzymywania różnych od¬ 

mian powietrza, mimo tego iednak na chło¬ 

dney rosie ani na deszczu być nic maią. Po¬ 

żywieniem ich skoro z iay wyidą, będą iaia 

twardo gotowane i usiekane do dni pięciu, 

potym przymięsza się do tych iay liści po¬ 

krzywy, i to dawać się będzie przez ty- 

dzieii, potym nie dawnią się iuż iaia, lecz 

tylko siekane pokrzywy z kwaśnym mlekiem 

i otrębami mięszane; daley z jęczmienną 

inąką , i grubo zmieloną tatarką. Gdy bę¬ 

dą miały niedziel 6. dadzą sję im tylko gru¬ 

bo siekane pokrzywy z otrębami, i czasem 

owoce gnid poczynające; gotowane kartofle 

i rzepa. Wyśmienitym dla nich są pokar- 

mein. Aby prędko wzrosły i wzmocniły się, 
potrzeba im dawać często i esc , gdyby i 

ośro razy na dzień; nie trzeba im dawać po-* 

żywienia na desce, lecz na ziemi na płó® 
tnie. 
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P. Jak utrzymywać będziesz starsze indyki l 

O. Kurnik ma być dla nich czysty, sło¬ 
mą czysto odświeżany 5 zwłaszcza że na zie- 
mi iaia swe nieść zwykły. W lecie iednak 
naylepiey trzymać ie w plecionym z chro- 
stu kurniku 5 lub nakształt klatki wyrobio¬ 
nego, ażeby świeże powietrze zawsze prze¬ 
wiewało ie, iednak^ z wierzchu od rosy i 
deszczu aby zasłonę miały, Co do pozy wie- 
niadawać się im będą słodziny, otręby, 
poślady, kartofle, marchew, rzepa, głąbie 
kapusty, i t. p. Naylepiey utrzymuj się 
wiecie, gdy w lesie pasane być mogą. 

P. Jak ukarmisz indyki ? 
i O. Wsadziwszy ie do klatki robią się 

im gałki z siekanych pokrzyw, otrąb, i twar¬ 
do gotowanych iay, t6 daiąc }. lub 4 razy 
nadzień, ukarmiaią się. 

P. Jakie są choroby indyk, i iak leczyć one £ 
O. Gdy się iaka choroba między indyki 

wmięsza, trzeba zaraz chore od zdrowych, 
odłączać, bo łatwo zarażają się. Choroby 
zaś ich są różne, głównieysze są. 1) Gdy 
ziele świnią wesz ziedzą. 2) Gdy się mło« 
dym korale wywiiaią. 3) Febra. 4) Pęche¬ 
rzyki. 5) Nadęcie głowy, i inne zwyczay- 
ne kurom. 

P. Jak uleczysz indyka, gdy zie ziele świ* 
nią wesz ? 

O. To ziele iest dla nich trucizną, na 
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to trzeba im dawać pić podostatkiem oliwy.' 

W tey chorobie Jak piiane indyki wyda¬ 

ją się. 
P. Co czynić będziesz* gdy się młodym ko> 

rale wywiiaią ? 
O. \V sześć niedziel lub dwa miesiące 

wywiiaią się młodym korale* i wtedy iest 
dla nich czas tak krytyczny* iak naszym 

dzieciom* gdy im zęby się rzną. Na to nie 

masz lepszego sposobu* iak dla wzmocnienia 

ich* pożywienie skrapiać im winem, i. do 

napoiu tegoż wina przymięszy wać. 
\. P. Jak' uleczysz indyki na febrę ? 

O. Febra indycząt poznaie się po tym* 

kiedy im pieńki piór w skrzydłach nabrzmie¬ 

waj. Piórka te wyciągnąć trzeba* a na po¬ 

żywienie dadzą się okruszyny chleba w wi¬ 

nie maczane: na napóy zaś woda * w któ« 

yeyby ięczmień był gotowany* żmięszana 

z zuzlą kowalską. Prócz tego wmięsza się 

w pożywienie na cztery sztuki garść pełna 
juty* i tyleż bylicy. 

P. Jak leczyć będziesz indyki na pęcherzyki ? 

O. Trafia się że pod językiem* albo 

pod kuperkiem mnią pęcherzyki* te szpiiką 
ostrożnie otworzyć im trzeba. 

P. Jak leczyć będziesz indyki na nadęcie 

głowy ? i 

O. Gdy tę chorobę im właściwą po- 

strzeże się* wcześnie potrzeba obmywać im 

i 
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głowy ięczmienn% wodą* i codźierinie opa- 
r trywać; ile że we dwóch dniach zdychać mo- 

g$. Do pożywienia zaś wmięsza się .nieco 

- byiicy i ruty. Na inne choroby do kurzych 
podobne* tak iak kury leczyć się będą* 

^ i 
, • * i f 

ARTYKUŁ III. 
* • ' • x 

x. V - 

• • . . " 4- 
.. ^ , • •• > 

O gęsiach. * 

Pytanie. Jakie są gatunki i zdał no id i przy- 

mioty, gęsi } ' 

Odpowiedz. jGatunki ii hriś żwyczayne 
s§ dwa : iedeti większy ^ drugi mnieyszy ; 
co zaś do koloru 5 różne śę:, dla pierzy , i pu- 

v chu, naywięcey poWażane są białe.- Sami- 

ca nazywa się— gęś i samiec 'gąsior* młode 
gęsięta. Mięso ich iest smaczne $ przecięż 
nie tak zdrowe iak innego drobiu. Pierze 
ich i puch na pościele $ ze skrzydeł zaś" pió¬ 
ra do pisania powszechnie śą używane. Gę¬ 

si dobre powinny być żywe? i między no¬ 
gami być szerokie* " Gęsior poznaie się po 

, citugiey szyi. Gęsi śą bardzo' czułe stwo¬ 
rzenia, w riocy na naymnieyśzy szelest, wiel¬ 
ki wrzask wydaią. Gęsi naydtużey że wszy¬ 

stkiego drobin żyć móg?i 
* “ ^ 

x> 
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P. pak się rozmnaźaią gęsi ? 

O. Gęś do .wysiadywania iay 5 młodszy 

nad dwa.lata 5 uży t § być niema. Więcey 

iak ośm gęsi na iednego gąsiora rachować 

nie należy Gęsi pospolicie trzy razy do ro¬ 

ku niosą się 5 ieżeii nie są użyte do wysia¬ 

dywania iay. Gęsi umieją rozpoznawać cu¬ 

dze iaia 3 i z niechęcią na nich siedzą. Je- 

dney gęsi więcey nad iy iay do siedzenia 

powierzyć nie należy. Przez 4ry tygodnie 

siedzą na iaiach ; przez czas siedzenia, ży¬ 

wią się jęczmieniem moczonym w wodzie i 

postawionym przed nią, aby łatwo do nie¬ 

go przyiść mogła, i gniazda iako Haymniey 

odstępowała. 

P. Jak wychowasz młode gąsięta ? 
O. Ze wszelkiego rodzaiu drobiu , gą- 

siąt wychowanie naymniey kosztuje , żywią 

się same młodą * trawką, upatrzywszy dla 

nich mieysce do paszenia zdatne w blisko¬ 

ści wody. Gdy się urodzą, a czas nie iest 

piękny 5 nie potrzeba ie wyganiać zaraz w 

pole, lecz w domu z tydzień pochować, al¬ 

bowiem od zimna dostaią choroby kurczu , 

i od tego pospolicie zdychają. W deszcz 

też wypuszczać ich nie należy. Żywią się 

z początku iiściami sałaty, nostrzyku, ko¬ 

monicy , siekaney z tartym na pół jęczmie¬ 
niem , lub otrębami z tartym i gotowanym 

jęczmieniem mięszanc. Na pastwisku szko- 
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dllwe %ą bardzo dla nich 2ioła> bieluń, lul¬ 

ka, albo szaley , od których zaraz zdychaisj. 

Młode gęsięta osobno chowane być powia- 

ny i nie wprzód ze stadem mięszane , aż 

brze podrosną, ' > . , <* 

P. Jak wychowasz starsze gęfi'Z'>.\ s' 

Ó. Jeżeli nie masztu/ bliskości wody* 

i pastwiska stosownego dla gęsi , to cho¬ 

wanie ich j nie wiele pożytku przynie¬ 

sie. W ąjmie pożywieniem gęsi nayle- 

pszym iest owies , można też im dawać od- 

moczone plewy pszenne lub owsiane z otrę¬ 

bami ? lub śrótowanym pośladem 2bóż. Kar¬ 

tofle 3 rzepa 3 marchew3 dobrym s§ także dla 

nich pożywieniem, I>aie im się ieść dwa razy 

na dzień5 rano i w'wieczór, i wodę im do 

picia dawać. Chlewy powinny być czysto 

utrzymywane 3 i nie więcey w iednym nad 

30 mieścić się powinno 3 gdyż inaczey biły¬ 

by się, i większe mnieyszym dokuczamy. 

Gęsi dla pierzy podskubują pospolicie w pe¬ 

wnych czasach. 

P. Co powiesz o podskubowaniu gęsi ? 

O* Dwa razy na rok podskubują się gę¬ 

si, to iest: na wiosnę i w iesiehi; mieysca 

które im oskubuię się, są brzuch, szyi? 5 i 

Wyższa część skrzydeł. Świeże pióra iako 

i puch , nie należy zaraz używać, lecz za¬ 

wiesić ie w worku na w?olnym powietrzu* 

aby przewietrzały. 

/ / 
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P. Jak ukarmisz gęsi ? 

O. W karmieniu gęsi5 na dwie rzeczy 
szczególniey oglądały się , to iest: na obfi¬ 

tość smalcu 3 i na wielkość wątroby , która 

u wielu osobliwszym iest przysmakiem. Gęś 

zasadzona do karmienia, powinna być w 

mieyscu ciepłym, ciemnym, aby głosu in¬ 

nych gęsi nie słyszała , i. aby w klatce ru¬ 

szyć się nie mogła , którą głowę tylko wy¬ 

sadzić może dla brania pożywienia i napo¬ 

ju, i z tyła dziura być powinna dla odcho- 

du gnoiu. W samym zns' ukarmieniu, tym 

sposobem postąpić sobie trzeba: wziąść dwie 

miarki pośledniey żytney mąki , do tego 

przymięsza się trochę soli, odrobinę pieprzu 

i itnbieru, i z tego zagnieta się gęste cia¬ 

sto z letnią wodą, z którego robią się kiu« 
sęczki grubości małego palca, na dwa cale 

długie, nie kończate , lecz przytępione iak 

słupki. Kluseczki te suszą się mocno w pie¬ 

cach : a potym maczając w wodzie daie się 

po io lub nieco więcey na raz zasadzoney 

gęsi ; ile ra2y pomacawszy wol pokaże się, 

że pierwsze są strawione, powtórzy się da¬ 

wanie , wodę obficie przed nię stawiając. Je¬ 

żeli to czynić się będzie dzień i noc: w 

dwóch tygodniach nictylko gęś nadzwy- 

czayme ukarmi się, lecz będzie oraz miała 

wątrobę, wielko sci talerza. Nocy opuszcza- 
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\ iący około czterech niedziel karmić ie po¬ 

trzeba. , , , . ' ' 
Pi Jakie są choroby gęsi ? 

O. Rozmaitym także chorobom gęsi 7 
podlegaią , głównieysze są * i) Gdy młodym 
pióra wyrastać poczynaią.* 2) Motelicc. 3) 
Pypeć. 4) Wszy i 5) Choroby z przyczyn 

komarów i much. - r 
P. Co czynić należy gdy gąsiętom pierze 

wyrastają ? / 1 # 1 

O. . We cztery tygodnie pospolicie gą- 
. siętom pierze- wyrastać poczynaią : na to nie 
,daie im się żadnego lekarstwa, tylko napa** 

żywienie słód Jęczmienny , a w wieczór, sam , - 
Owies. ■ .. 

•x. ^ v ‘ __ '-.A ^ ^ 

' ,P. Jak uleczysz gęsi na motelicc ? ’ 
1 O.i Gąsięta miewaią gatunek motelicy 

osobliwie wtedy , gdy im lotki w skrzydłach 
rość poczynaią ; na to naylepiey iest potrzą¬ 
sać im pożywienie popiołem tytoniowym i 
kamienną solą w wieczór* dwa razy na ty¬ 

dzień- 1 
P. Jak uleczysz gęś na pypeć ?- 
O. Na to weźmie się ziela pimpinelli, 

albo biedrzeńcu, i parzyć się będzie tak dłu¬ 
go, aż znacznie zmięknie : ziele to posie- „ 
kane daie się ieść chorey gęsi, a woda na 

napóy. 
- >: P. Jak uleczysz gęś na wszy ? 

O♦ Ta chproba właściwa gęsiom, bar- 
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dzo hędziiemi ie czyni przy naylepszym po- 

/ żywieniu 3 a pochodzi z nieczystości chlew 

wdw. Na to nie masz lepszego sposobu , lak 

przez nieiaki czas wyściełać chlewy zieleni 

bagno zwanym, albo paprocią# Pomimo tey 

nawet choroby, bardzo pożyteczno iest, u- 

czyn id to kilka razy przez lato. 
P. Jaką słabość ponoszą gęsi z przyczyny 

komarów i much \ 

J O. W Czerwcu, i Lipcu pospolicie ko¬ 

mary i muchy w uszy włażą gąsiftóm, przez 

co ie mocno trapią; wtedy skrzydełka opu- 

*zęz»ią j głowami trzęsą, szyię wyciągają, 

są smutne, i ieśd nie chcą. Czyli te znaki 

%>ędą, czyli nie, zawsze przecięż w tych 

miesiącach środek uszu, oliwą, lub Inia* 

fiym oieiem , wysmarować im trzeba* 
j ■ ' 9 * i 

/ . 

ARTYKUŁ IV. 

O kaczkach. 

pytanie. Jakie są gatunki, sdatności iprzjjtnió’ 

kaczek ? 
,Odpowiedź. Kaczki małą wiele wspólne¬ 

go z gęsiami, be2 wody jak te bardziej le¬ 

szcze obeyśd się nie mogą, w ktorey nay- 

wigeey pożywienia dla siebie znaydui§. Sar 
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jniec nazywa się kaczor, samica kaczka, mło- 

de kaczęta* Koloru sę rdżnego. Mięso ich 

na pożywienie dln ludzi, i pierze na pościc¬ 

ie przydflię się* Jaia kacze tak dobre iak 

kurze. Próżnica między samcem i isamicę, 

co do powierzchownego kształtu nie wielką 
Jest: samiec średnie piórka w ogonie za¬ 

krzywione ma i głos chrypliwy i cichy. Gdy 

kaczki często głowę w wodę nurzaię, skrzy¬ 

dłami po wodzie biię , i często wrzeszczę, 

następuięcę słotę oznaczaię. ) 

P* Jak rozmnazaią się kaczki f 
O. W rozmnażaniu kaczek też same U* 

wagi co względem gęsi zachować trzeba* 

Tak iak gęsi z uiechęcię na cudzych iaiach 

siedzę, potrzeba więc aby choć kilka swoich 

miały. Aby na wiosnę wcześnie niosły się, 

potrzeba im dobrze dawać ieść w Styczniu i 
Lutym. Gdy im się za każdym razem znie¬ 

sione iaie weźmie, nieść się może bardzo 

długo. Tyle iay można podłożyć pod ka¬ 

czkę, wiele zmieścić się pod ni,ę może. Na 

ij kaczek iednego kaczora rachuje się. 

P. Jak wychowasz młode kaczętU? 

O. Pierwszych dni powylężeniu, daie 

się kaczętom na pożywienie ser siekany z ia- 

iami twardo ugotowanemi, daley dawać się im 

mogę jęczmień, dzikie proso gotow ane, żołędź 

siekana z ziółkami, okruszyny chleba, dro¬ 

bne rybki * i t. p. Daley ieszćze daię się 

\ 
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tylko slodziny ze śrótowanyai zbożem. Zio* 

ła nay przyiemnieysze kaczętom są: nostrzyk, 

komonica, kozioroziec, sałata dzika., podró¬ 

żnik, rzęsa , i t. p. Na wodę też często pu¬ 

szczać potrzeba 5 wytrzymawszy kilka dni 

po urodzeniu, aby siły nabrały. 

P, Jak wychowasz starsze kaczki ? 
G. Kaczki tak, iak gęsi pomyślnie nie 

udaią się, ieżeli w bliskości wody nie maią ; 

kto zaś ma stawy i sadzawki zarybione, ten 

wcale kaczek trzymać nie powinien 5 które 

wielkie szkody w rybach czynią. W lecie 
żywią się naywięcey na wodzie, ziadaią ró¬ 

żne robactwo, żaby, Jaszczurki, ślimaki, 

ryby młode, ikrę rybią i t.p. W zimie ży¬ 

wną się słodzinami, do których przydać mo¬ 

żna poslady prześrótowane zbóż. Chlewy 

powinny mieć czyste, i takie iak dla gęsi, 

z tą różnicą, że wszystkie w jednym chlewie 

mieścić można, gdyby ich i naywięcey by* 

ło,albow’iem szkody żadnęy nie zrobią sobie. 
P. Jak u karmisz kaczkę? 

O. Na ukarmienie kaczki nie potrzeba 

wielkiego starania ani nakładu. Posadzi¬ 

wszy każdą osobno w przegrodzoney klatce* 

da się im tyle zboża z wodą, ile go ziedzą: 

haydaley w dwudziestu dniach należycie się 

ukarmią, i przez ten czas tyle niewypo- 

trzebum, aby z pożytkiem przedane być nie 
ł* 
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P. Jakie są choroby kaczek v " 

0. Kaczki tak mocnego są przyrodzeń 
nia, że rzadko ppdlęgai^ chorobom, a ieże- 
li zachoruią, to bo-z iadney pomocy same 
przychodzę do siebie; przeto też nad opisy* 

waniein ich chorób bawić się file będziemy# 
^ ^ . 

A R T V K U Ł V. 

* a 
"V 

/ ‘ * 

O gołębiach. 

•.«. * : 

. * 

t 
\ ' * •- 

-7 > 

x 

, : ' ' . I ' ; i. < . 1 

Pytanie, /afcte gatunki, \%datnoici, { przy* 
mioty gołębi? -■ < ' > A ł . i r 

Odpowiedź. Gołębicą rozmaite gatun¬ 
ki: ćo do sposobu chowania dwoiako ie dzie¬ 
lą: iednc domowe, to iest, które chowaią 
się w domu ; drugie , zadworne, które cho¬ 
waią się w gołębnikach na to postawionych, 
lub pod strzechą. Samiec nazywa się gołąb, 
samica gołębica, a młode gołąbki. Gołębie 

mięso iest smaczne, lecz że w polach szko« 

dy wielkie robią, przeto wieje trzymać ich 
nie należy, a tym bardziey gdzie pokupu 
nie maią. Gołębie żyć mogą długo. Różni¬ 

ca między samcem i samicą iest mała, pogło¬ 
sie tylko rozeznać ie można# Samice bo¬ 
wiem maią głos ękyśęieyszy, samce zaś nie- 

ęo przytłumiony. 

\ 

j 
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P* Jak się mnożą gołębie ? 

O Pospolicie gołębie do lat czterech 

są nayzdatnieysze do rozmnażania się: star¬ 

sze więc należy brać na kuchnią, lub prze- 

dawać, a młodsze używać do rozmnażania. 

Każda samiczka ma swego sarnca, pilnuią 

się zawsze, i około wysiedzenia, lako i pie¬ 

lęgnowania dzieci oboie razem chodzą. Jest 

wiele gatunków gołębi, które co miesiąc się 

niosą, i dzieci w^ysiadaią, lecz zawsze tyl¬ 

ko dwoie, to iest, samca i samiczkę. Za- 

dworne gołębie przez lato tylko mnożą się, 

izdebne zaś i cały rok mogą, byle w cieple 

utrzymywane były. 

P. Jak wychowasz gołębie ? 
O. Zadwornym gołębiom stawiaią się 

gołęb niki , na słupie wysokim , wiadome 

wszystkim, lub pod strzechą robią się dla 

nich komorki; te komórki powinny być tak 

wielkie, aby gołąb z łatwością, do swey 

przegrody, czyli gołębnika weyść mógł, a dla 

drapieżnego ptaka 5 aby nieprzestępne były* 

Przy komórkach, dają się ławki, aby wprzód 

usiąść, nim weyść do gołębnika mogły. Wy¬ 

chowanie młodych gołębi nic nie kosztuie, 

ł>o stare karmią ie same. Starym, gdy nie 

*naią pożywienia w polu, poddaje się rozmai¬ 

te ziarno , lub pośiady. Groch i Turecką 

pszenicę bardzo lubią. Aby ie dogołębni- 

ka przyzwyczaić, lub przyswoić, potrzeba 



'. . • 



{ 
I 

E K o K-I.ć z nY ftS5 

im czasem kminku sypać, lub zboże w kmin* 

leowey wodzie maczane dawać. OBityfa *oIi 
blisko gołębnika znayduięca się, iest bardzo 

ulubiona, bawię się koło niey^a ztęd i go¬ 
łębnik przyiemnieyszym im staie się. 

P. Jak ukarmiiz gołębie? 

0. Z młodych gołębięt mięso iest nay* 
smacznieysze, takie więc karmić się powin¬ 
ny , które przywiązane ?do gniazda,lub' ^ 
powyrywanemi skrzydełkami, aby latać nie 

mogły, w krótkim czasie nadzwyczanie tłu^ 
śc- z 

S 
•i ' 

1 

* 

/ 
l 
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K O Z DZIAŁ III. 
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V O PSZCZOŁACH. , 

ARTYKUŁ I. 
. » . . . * , . ' * 

N t 

O gatunkach, rozmnożeniu i rządzie 

. Pytanie. Jakie są gatunki, przymioty } i idol* 
Tiości pszczół f 

Odpowiedź• W powszechności mówiąc 
pszczół są rozmaite gatunki: tych iednak , 
które miodem i woskiem przysługuią się > 
Jest ieden 3 wychowaniem tylko różnią się: 
i tak pielęgnowane w ulach są większe^ sa¬ 
me zaś utrzymtiiące się w lesie wł barciach 
$ą mnieysze i czarnieysze. W każdym ulu* 
barci 5 albo mieyscu od nich zamieszkałym 
znayduią się trzy gatunki; to iest: matka, 
robocze pszczoły, i trąd. Matka służy do 
foziuoażąnia pszczół 9 robocze pszczoły pra- 
ęuią na miód 5 wosk i to wszystko > co dla 
nich ies$ potrzebnego; trąd zaś iest samcem 
\ służy iedynie do parzenia się z matką , dla 
rozmnożenia potomstwa. Pospolicie icdna 
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tylJco iest matka w ulu i na niey wszystko 

zawisło, gdy iey niemasz, pszczoły o nic nie 

dbaią, nikczemniej i giną. Matka naywię-; 

Jcsza iest z nich wszystkich,' a skrzydełka 

'ma krótkie. Trąd iest większy i grubszy od 

pszczoły. Utrzymywano długo * ie pszczo¬ 

ły robocze nie maią żadney płci, lecz po- 

źnieysze doświadczenia okazały, że są sa-» 

micami j tylko niezdatnemi do płodzenia i 

parzenia się. Natura na to ic przeznaczyła 

jedynie, aby pracowały. Maią one w tyle żą¬ 

dła, któremi gdy się rozgniewają, kolą, leci 

to śmiercią przypłacaią. Trądy żadnego żą- 

, dfa nie maią. Pszczoły dqsy*f długo żyd mo¬ 

gą i do lat ośmiu są poży<Niczne. Pożytek 

zaś ten. z miodu i wosku* wiadomy iest 
wszystkim. 

P. Jak rozmnaiaią się pszczoły? 

O. Już wyżey nnmieniliśmy , że matk& 

służy do rozmnożenia pszczółona się pa¬ 

rzy ze wszystkiemi, albo przynayraniey z 

wielu bardzo trądami, i w przeciągu 7 do 8 

tygodni, znosi od 10 do 12 tysięcy iay, z 

których i matki i robocze'pszczoły i trądy 

wylęgają się. Pszczoły robocze przygoto* 

wywaią w plastrach oddzielne komorki o# 

robaki, w które to komórki matka codzień 

do 400 iay zniesie, każde inie w inną ko-’ 

tnórkę kładąc. Komórki zaś na pszczoły ro* 

boczę są mnicysze, na trąd większe* a aa 
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roatki największe , i te osadzone są na bo¬ 

kach plastru3 pospolicie 3 i 4. Od trzech 

do 4ch dni robaki w komórkach wylęgają 

się i na dnie onych leżą skręcone w kółko, 
kształt różyczki wyobrażając. Natenczas 

pszczoły zaglądaią iedna po drugiey do ko¬ 
mórek i pożywienia robakom dostarczała, 

które składają w komórkach, i to podobne 

Jest do galarety. Naywiększe staranie ma¬ 

rą o tych komórkach nay większych , w któ¬ 
rych robaki matkami stać się maią i iak 

utrzymują naturaliści, że 2 nadzwy czayne- 

go pielęgnowania i obszernych komórek, 

matki różnią się od roboczych pszczół, żc 
Jcażdy robak pszczoły, byłby także matką, 

gdyby tak, iak ta był pielęgnowanym. 

Po pięciu lub sześciu dniach robak przy¬ 

chodzi do swoiey doskonałości, wtenczas 

robocze pszczoły komórkę iego zaskiepiaią 

woskietn, w którey ori rozwóia się ^ komórkę 

nieiakim jedwabiem powleka, i we dwa dni 

wyciąga się i zostaje nieporuszonym : potym 

zrzuca z siebie skórkę, i odmienia się w 

poczwarkę. Gdy ta poczwarka stanie się 

zupełną, otwiera swoią kom orkę, wyc-houzi 

1 staie się zupełną pszczołą białego koloru; 

około tey inne pszczoły skupiają się a 
ią, osuszają i miodem karmią: a tymczasem 

inne chędożą komórki. Młoda pszczoła ? 
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ledwo co oschnie, wylatuiez ula i ao po* i 

dobney innym bierze się roboty. , r 
Tym sposobem rozmnażaj się pszczo-* 

jy; ieżeli mają przestronnosę w ulu, wszy-’ 

stkim nowym matkom umierać każą 5 zabiią- 
i^c one, a młode pr2y stąręy matce żostaią 
się, albo czasem młoda pp starcy następuię* 
Jeżeli zaś nie maią przestronnosci w.ulu, 
młode pszczoły młodą matkę sobie wybra- 
wszy, a inne pozabijawszy, uchodzą z ula, 
nowego mieszkania szukaiąc sabje i tp na¬ 
zywa się roiem , to iest, że pszczoły roi%; 
się. Dołożyć tu ieszcze i to należy * że gdy^ 
matka parzenie się swoie odbędzie, naten¬ 
czas robocze pszczoły wszystkie /trądy wy- , 
cinaią i z ula wyrzucają, zapewne dlatego, 
aby irn na próżno miodu przez zimę niezia-. 
dali, gdy wcale nie pracuią na niego* 

P. : Jaki rząd utrzymują, pszczoły l 

Ol Rząd między pszczołami osobliwszy, 
iest; i z teyto przyczyny wiele cudów i za¬ 

bobonów o pszczołach narobiono* Lecz ba- / 
dacze natury przez liczne uwagi i doświad¬ 
czenia przekonały się, iż wszystko natural¬ 

nie dzieie się. Matka nie ma nic do rożka* 
zania, służy tylko do rozmnażania swego 
rodzaiu. Ze ią pszczoły lubią, sprawuie to, 

<iz tę iednę tylko widzą , którą rodzay ich 
utrzymać może, wreszcie z natury maią 

wlane do niey przywiązanie* Ze inne miód, 
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inne wosk i zasklep noszą, inne pilnują ma¬ 

tki , inne ul cbędożą , to pochodzi , ii każde 

niejakie pomnieysze między niemi zgroma. 

dzenie, osobną od przyrodzeuia ma wyzna¬ 

czoną pracę. ^ 
W każdym ulu iedna tylko iest matka, 

jeżeli ich iest więcey , albo z roiami wylatu¬ 

ją, albo od pszczół poginąć muszą. Ta ma¬ 

tka pospolicie nie wychodzi nigdy z ula, 

naywięcey bawi się przy wylocie , czasem 

też po ulu przebiega się: około siebie ma 

zawsze, gromadę pszczół, które ią pilnują, 

żywią, liżą, chędożą, gnóy nawet z pod 

niey wyrzucaj* Pomieszkanie swoie w 

wielkim zawsze utrzymuią ochędostwie. Plu¬ 

gastwo wynoszą i wy wtoczą; zdechnie któ¬ 

ra, wywłóczą ią 2a nogę i wyrzucają. Jeże¬ 

li zaś Tzcczy iakiey przeciwney ochędostwtt 

rady dać nie mogą , opuszczają pomieszka¬ 

nie. 

Miodem siebie i matkę zawsze żywią* 

trądowi zaś dopóty tylko pozwalają żywić 

się, dopóki matce iest potrzebny do roz¬ 

mnożenia • Potym zabiiaią go i wyrzucają. 

Ula swego przed nieprzyjaciółmi mo¬ 

cno bronią, dla terro zawsze iest ich kilka 

na straży przy wylocie. 

Na zimę, zwyczajem innego owadu 

zasypiają, wszystkie w kłąb ieden zebrawszy 
się. 

P. 
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P. Jakim sposobem robią pszczoły. homór~ 

]ciy miód i i wosk ? - ' ' 

O. Komórki sześcio'boczne w plastrach 

robią z wosku , ten zbierają z kwiatów, i ro- 

ślin ^ na których woskznayduje się, i ga¬ 

neczkami na zadnich nogach do ula przyno¬ 

szą; z tego wyrabiają komórki bardzo ciejv 

kie 5 środkiem ścianką* przedzielane; robi^ 

zaś ie zębami 5 których dwa w pyszczku ma- . 

ją3 a nóżkami przyklępuią :' w tych komór¬ 

kach miód , a winnych robaki składaią.. 

Miód inne pszczoły noszą 5 i ten zbie- 
% 

raią pyszczkiem, który w pęcherzu miodo- ' 

9 wym y który w sobie rnaią, przerobiony na. 

miód , znowu pyszczkiem nazad oddaią gof 
i w plastrze, w komórkach składaią* v 

. - ‘ 1 f \ 

ARTYKUŁ II. 
✓ 

/ - ‘ ' - 

0 wyborze mieysca na pszczoły, 

s i urządzeniu ułów. 
-*• ty" 

, a " ' 

Pytanie . Jakim sposobem utrzymuią sic pszczołyt 

Odpowiedź. Utrzymywanie pszczół, nie 

wiele kosztu i pracy kosztuie, a pożytek z 

miodu i Wosku-czynią wielki. W utrzymy¬ 

waniu pszczół 5 główne artykuły są : i) Wy* 

bór mieysca na pszczoły , czy li na pasiekę. 

- 16 
v y 

\ - * 

X. 
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2) Sporządzenie, i przędzenie ułów. 3) Cho¬ 

dzenie około pszczół przez zimę. 

P. Jakie mieysce na pasiekę wybierać należy. J 

O. Tam, gdzie około pszczół więcey 

pilności i starania dokładać należy, aby się 

rozmnażały i dobrze utrzymywały, należy 

nietylko nie szczędzić nakładu na nie , ale 

nadto starać się o wszelkie dla nich sprzyia- 

jęce okoliczności. Dla tego pasięka powin¬ 

na być opodal od drogi , aby kurzawa nie 

dochodziła, między drzewami niskiemi, a- 

by, gdy się roię, łatwiey ie zbierać można 

było, na południe wystawiona, w bliskości 

wodę maięca, bo pszczoły nietylko piię ię, 

lecz i do swey roboty potrzebuię , zasadzo¬ 

na różnemi kwiatami, i melisę , którę pszczo¬ 

ły bardzo lubię, i do mieysca przywiązuię 

się , i założona w mieyscu czystym i zdro¬ 

wym. 

P. Jak sporządzaią się ule dla pszczół ? 

O* Najlepsze sę ule dla pszczół ze 

6łomy zrobione, a to z wielu przyczyn. \V 

takowych bowiem latemj zimę pszczoły ma- 

ię lepszę wygodę: łatwo koło nich chodzić 

można : lekkość ich nie zatrudnia żadnej ro¬ 

boty : rozmnożenie , przewożenie, podbie- 

ranie bardzo łatw o staie się* TJl ze słomy 

robi się tym sposobem, iak różne pudła sło¬ 

miane do zsypywania leguminy, lub czego 

innego. Ul ten powinien mieć trzy ćwicr- 
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ci łokcia wysokości, tyleż wśzędżić szero¬ 

kości , i być okrągłym; powinien mieć dno, 

i w pasiece dnem do góry stawia się, w ktd- 

rynriest mały otwór, zatykany lub zasówką 

zasuwany 5 gdy iest ul postawiony, u dołu 

także powinien mieć otwór , czyli "wylot 

zasuwany, którym pszczoły wćhodzić i 

wychodzić maią. Ten .wylot ma być czte¬ 

ry cale szeroki, a pół cala wysoki* Tako¬ 

wy ul smaruie się ze\vnątrz i na wierzchu 

kitem , zrobionym z gliny i łayna bydlęcego, 

do czego i wapna przydać można. Wewnątrz 

zaś same pszczoły wymażą go sobie. Tako¬ 

we ule nie na wolnym powietrzu, lecz w 

szopie umyślnie na to sporządzoney usta* 
wionę być maią. 

P* Jak sporządzisz takową szopę r i iak 

ule w niep ustawione być maią ? 

O. Postawi się budynek z trzech ściatt 

zabudowanych, a czwarta otwarta , i nayle- 

pieygdyna południe obrócona. Szeroki tak 

ma być, aby ule postawione na,, półkach 

przy ścianie otwartey , z przeciwney stro¬ 

ny obchodzone ż łatwością być mogły , dłu¬ 

gi zaś stosownie do wielości ułów mieścić 

się w nim maiącey. Dach na nim ma być 

spadzisto od ściany otwartey w tył dany , i 

lepiey ;gdy nie będzie słomą pokryty* aby 

się w nim myszy i robactwo nie ięgły. W ie- 

dnym boku tey szopy mają być ^dane drzwi- 

, 16 .. 
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czki , ktoremi wchodzić się dó nley będzie; 

Otwarta ściana może byc zamykana kratami, 

lub wcale być otwartą. Na zimę, przykry¬ 

wać się może ta ściana matami, lub czym 

innym, aby dać iaką zasłonę zbytecznym 

wichrom i mrozom. W tey szopie przy ścia¬ 

nie otwartey , daią się półki, na których ule 

^stać maią. Pierwsza półka*od ziemi na trzy 

ćwierci łokcia wysoko daną być może, dru¬ 
ga od pierwszey na łokci dwa, trzecia od 

.. drugiey toż samo. Więcey półek dawać nie 

należy , bo trudne chodzenie byłoby około 

pszczół zbyt wysoko ustawionych, i roie 

W górę zaraz uciekałyby. Ule do półek ma- 

ią być klamerkami przymocowane. Przed 

ścianą otwartą na dwa łokcie i w szopie ca- 

łey zrobione być powinno klepisko z gliny 

i piasku dla czystości, i ażeby mrówki i ża¬ 

by , niełatwy przystęp do szopy miały , ia- 

ko nieprzyjaciele pszczół. 

ARTYKUŁ III. 

O r o i a c h. 
) 

D . 
1 y tanie. Co czynić należy z pszczołami w cza¬ 

sie roienia się ich ? 

Odpowiedź Naywiększym i naywaźniey- 

jzym zatrudnieniem około pszczół isstwten- 
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czas 5 gdy się ■ roi?:"kto.- umiejętnie i-pilnie * 
postępuie w tey mierze^ ten w krótkim cza-/ 

sie znacznie pasiekę powiększyć mofe, i 

wielki z niey pożytek pobierać będzie. 

]SIaypr2Ód potrzeba .wiedzieć, iż ieden ul y 

Lilka roiów przez lato wydać może, lecz 

ten który często roi się, nikczemnieć musi, 

j roie słabsze coraz wydalę 5 równie i po 

tym roiu , który ,późno bardzo wychodzi, ni¬ 

czego dobrego spodziewać się nie można. 

Pierwsze i _ wczesne roie są naylepsże. 

Pszczoły pospolicie roią się w Czerwcu i 

w Lipcu. Namieniliśmy wyżey, o rozmnaża¬ 

niu się pszczół, z czego roie powstają, i że 

te wtenczas tylko roią się, gdy mieysca w 
•ulu młode dla siebie nieznaydoią. Aby te¬ 

dy mieć roie pożyteczne, trzy główni rze¬ 
czy zachować potrzeba. 1) Chodzenie oko¬ 

ło pszczół podczas samego roienia się. fi z) 

Zapobieżenie aby wiele roiów nie wyda¬ 

wały. 3) Przygotowanie5 aby roie wcze¬ 

śnie i pożyteczne wychodziły. 

P. Jak chodzić będziesz około pszczół w cza* 

sie samego roienia się ich ? 

O. Namieniliśmy W’yżey, że pszczoły 

roią się w Czerwcu i Lipcu, bo w Ma i u rzad¬ 
ko kiedy zdarza się, lubo takie są naylepsże. 

Znaki że roić się maią pszczoły, są takie. 

i) Gdy gromadnie" siedzą na spódnicy de¬ 

sce j i szum wielki czyni? wr ulu. z) Kie dy 

> 
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się trąd często z ula przełamie. 3) Kiedy 

wiele pszczół młodych na ulu widzieć się 

daie raźno biegających, 4) Kiedy przed wy- 

lotem znacznemi kupami gromadzą się. 

Gdy się pszczoły roią , wtenczas usta- 

wnie pilnować ie trzeba, aby ie ułowić, i 

do nowego ula obsadzić można było. Pospo¬ 

licie róy na gałęzi bliskiego drzewa obsia¬ 

da 5 zebrawszy się w kłębek prawie, lubo 

czasem i w podłuż gałęzi gęsto obsiądą,'na¬ 

tenczas kropi się ie wodą , zbiera w przetak, 

sito, lub worek, zmietaiąc ie skrzydłem 

z drzewa, i do nowego ula wsypuie. Aby 

się zaś w tym nowym ulu pewniey utrzy¬ 

mały, wybiera się matka, i obsadza wr ulu 

w mateczniku, to iest w małey kiateczce, 

tak, aby ani ona z niey wyleść, ani pszczo¬ 

ły do niey wieść nie mogły. W takim wię¬ 

zieniu trzyma się dni kilka, to iest poty, 

póki roboty pszczoły nie zaczną nosić, i 

raźno około niey krzątać się, iako też ul 

chędożyć; wtenczas wypuszcza się matka 

na wolność, i pszczoły utrzymają się na 

mieyscu. 

Każdy róy zawsze blisko ula na nay- 

pierwszym drzewie usiądzie, i na nim jaki 

C2as zabawiwszy, lilatuie daley; można 

więc wygodne, i stosowne do tego gałęzie 

wysmarować melissą , którą pszczoły bardzo 

lubią, z przyczyny it ma odor podobny do 





I 

Ekonomiczny. s47 
i , / v 

jch maiki ? na tak więc wysmarowanych ga¬ 

łęziach/ pewnie obsiadać będą. 

Można też łatwiey ieszcze.obsadzić róy 

w nowym ulu ^ ą to tym sposobem; gdy rdy 

jaki wkrótce ma wychodzić żula, natenczas 

w wierzchu tegoż ula odsunąć zasuwkę, a 

dolną zasunąć, iednak nie ze wszystkiemu 

na wierzchu tego ula, postawić nowy ul 

z zasuwką na górze zamlćniętą, wysmarowa¬ 

ny melissą, i z krzyżownicą obsadzoną, do 

ktdrey robotę przyczepiają ; zdarza się więc 

często, że młode pszczoły wynoszą się w gór¬ 

ny ul, a w nim znalazłszy dogodne dla sie¬ 

bie mieysce , w nim zostaią; spostrzegłszy 

więc, że w takowym ulu obsiadły i plastry 

zarobiły, ostrożnie zdeymuie się ul,. i na 

mieyscu sobie wyznaczonym stawia. 

Można także ule nowe przygotowane 5 

stawiać naprzeciw wylotu starych, lub na 

tych drzewach i gałęziach, gdzie roie obsia¬ 

dać zwykły, a zdarzyć się często może, iż 

same do niego weydą, gdzie spostrzegłszy, 

że'go iuż zamieszkały, na przyzwoitym so¬ 

bie mieyscu przestawi się. Takowe ule gdy 

będą wysmarowane maścią następulącą, pe¬ 

wnie same pszczoły do niego przeniosą się: 

wziąść kamfory k win tlę,/ Święto- fańskiego 

Chleba (są to strączki które z Tureczczy- 

zny przywożą się ) kwintlę, korzenia lukre- 

cyi pół kwintlę,,bobrowego stroju poi kwin- 
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tlę 5 hanyiu nasienia kwńntlę, gwoździków 

kramnych kwintlę, muszkatowego kwiatu ii 
granów 3 korzenia aloesu kwintlę, korzenia 

ziela barszczem zwanego pól kwintlę, bia¬ 

łego imbieru kwintlę, muszkatowey gałki 

dwie kwintlę, kopru nasienia kwintlę, i 

korzonków cukrowych ( iest to włoszczyzna 

w ogrodzie) kwintlę. To wszystko potłuc, 

pokrajać, pomieszać, i moczyć w-studzien- 

ney vcodzie przez godzin 24 w szklannym 

naczyniu. Potyrn odlać wodę, a nalać wi¬ 

na pospolitego białego garniec, i zatkawszy, 

niech się na słońcu dystylluie, a wino wszy¬ 

tkę moc wyciągnie. W potrzebie do wy¬ 

mazania ula bardzo mało odlewa się, wiele 

bowiem zażywać nie trzeba : a wpuściwszy 

kropelkę balsamu, naprzykład peruwiańskie¬ 

go, pomiesza się z moieyśzą połową miodu 

praśnego. Ta zaś mięszanina, i do 10 1 aę 

bez szkody zachować się może. 

Takową tedy maścią dwoma tygodnia¬ 

mi wprzód nim pszczoły roić się,, zaczną, 

wychędożywszy ule, wymażą się w środku, 

płatkiem maczanym w oneyżef Tęcz w' tym 

wymazywaniu, trzeba być raczey skąpym, 

aby nie przesadzić: nawet iednego roku na- 
n ia 2 a w s 2 y, gdy. na drugi próżne zostaną, po¬ 
prawiać ie nie trzeba, 
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P. 7/aA: zapobieżyszr dby pszczoły wiele xa* 

iów nie wydawały Z . , , ^ / 

O. , Gdy pszczoły są/ zdrowe i liczne » 
można pozwolić im trzy razy roićsię, na 
czwarty za ś gdyby się zanosiło, powiększyć 
tylko ul, aby więcey w nrtri mieysca mia¬ 
ły, a pewnie młode przy starych zostaną , 
gdyż lak powiedzieliśmy wyżey, że wten-; 
czas tylko pszczoły roiąsię, gdy mieysca 
w ulu dla siebie nie znaydurą. Powiększe¬ 
nie zaś ula następuiącym dziele się sposo¬ 
bem : do każdego ula przyrabiaią się osobne 
części ze słomy takie, i tak szerokie iak u- 
]e, tylko bez wierzchów’, iedne połowę wy¬ 
sokości ulax wynoszące, drugie czwartą część* 
Jeżeli tedy róy spodziewany iest spory, lub 
ieżeli stary zupełnie zapełniony, natenczas 
pod stary, ul podstawia ^ię połówka, wylot 
u starego ula zamaże się, a u nowego na do¬ 
le zostanie, ieżeli zaś róy ma być mały, lub 
w starym ulu iest ieszcze nieco mieysca, 
natenczas -ćwierciowka tylko pod ul podsta¬ 
wi się. , Ze pszczoły przesiaią roić się, zna¬ 
kiem iest r gdy trąd wybiiaią. N 

P, Co czynić należy, ażeby pszczoły wtze* 

śnie i pożyteczne role wydawały ? 

O. Aby wcześnie ro^y się pszczoły, 
nie maią cierpieć na wioshę ładnego niedo¬ 
statku, bo z głodu nikczemnieją bardzo- 

{Daie się im także nasienie badyan, mięsza- 
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ne z miodem 3 i stawia się co wieczór na 
* / 

wiosnę do ula, to pszczoły bardzo umacniaj 

także częstokroć takowe staią się rozboy- 

niczemi, ieżeli i sąsiedzkie tymże samym 

nie są wzmocnione. 
/ \ 

ARTYKUŁ IV. 

O utrzymywaniu pszczół. 
* 
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Pytanie. Jak utrzymuią się pszczoły.? 

Odpowiedź. W utrzymywaniu pszczół 

więcey przezorności, i pilności zachowywać 

potrzeba niż zdawać się może, chcąc z nich 

pożytek iako naywiększy odnosić. Gdy mro¬ 

zy nastaną, pszczoły wtenczas zasypiaią, i 

lak zostaią, aż do wiosny, ieżeli z iakiego 

przypadku obudzonemi nie zostaną, czego 

mocno strzedz potrzeba , gdyż prócz innych 

szkodliwych ztąd przypadków , wiele poży¬ 

wienia, czyli miodu wypotrztbuią. Gdy 

tedy zima zaydzie i pszczoły zasypiaią , po-' 

trzeba otwory poza-suwać, zasuwkami dziur¬ 

kowanemu , aby pszczoła , gdy się przebudzi* 

i piękny w zimie czas przyjdzie, wylecić nie 

mogła y i przez dziurki w zasuwce aby po¬ 

wietrze wolno do ula wchodzić mogło, gdyż 

inaezey stęchljzna i zbyteczna psrność wu- 

lu , o śmierć pszczoły przyprawiłaby. Pił- 
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nować więc trzeba, aby te dziurki w zasuw¬ 

ce wylotowey nie zamarzły, z przyczyny 

pary wychodzącey z ula, lub śniegiem nie 

i/zatkały się. - Otwarta ściana szopy zasłoni 

się5 aby śniegi nie zatyiewały, lecz te za¬ 

słony opodal od uldw być maią Przestrze¬ 

gać potrzeba, aby koty, kuny, i myszy do 

pasieki nie zanęciły się. 1 

Na wiosnę , naybardziey przestrzegać 

należy, ahy pszczołom wcześnego nie pozwa¬ 

lać wylotu, tylko iak dobrze iuż ociepli się 

i niebespieczenstwo mrozow ustanie. Po¬ 

spolicie około łoKwietnia wypuszczać^sczo- 

ły można. Gdy pszczoły poruszą się, a 

mróz potym przypadnie , wtenczas pospo¬ 

licie wiele ich ginie , »albowienrwychodzą¬ 

ca na nie para zamarza i o śmierć ie przy¬ 

prawia. Gdy to postrzeże się, bierze się 

co prędzey obumarłe pszczoły, z każdego 

ula w osobne naczynie i do wolney izby 

zaniesie się, gdzie wkrótce oiyią i wolno 

puszczone do uldw popowracaią.1 Naybe- 

spieczniey wypuszczać pszczoły około 20 

Kwietnia, a nie podbierać ie, icżelj co bę¬ 

dzie aż w Maiu. Jaskółkom nie pozwolić 

gnieżdżenia się w pasiece , i paięczynę czę¬ 

sto wymiatać i wsżelkie ochędostwo zacho¬ 

wywać. Obeyrzeć czy czego nie dostaie 

któremu ulowi, czy nratka nie zginęła i tym 

podobnie. ' 

f 
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W czasie lata pszczoły roić się 2wykły, 

przestrzegać więc należy tego wszystkiego, 

co o roiach powiedziało się. Przestrzegać 

przypadków szkodliwyth pszczołom , iako w 

bliskości wygubiać mrówki, chronić od roz- 

bóyniczych pszczół i-innych nieprzyjaciół. 

Gorąco zbytnie szkodliwe iest pszczołom, 

starać się więc trzeba cień dać ulom w cza¬ 

sie gorąca, iakim nayłatwiey sposobem u- 

skutecznić to da się. Przez całe lato, choć¬ 

by w naywiększey potrzebie miodu podrzy¬ 

nać nie należy, gdyż i miód wypływa i roz* 

bóynicze pszczoły sprowadza. 
\ 

W jesieni podbiera się miód i ten iest 

nadgrodą, za całoroczne około pszczół cho¬ 

dzenie. Podbieranie to nie powinno być 

wczesne, naylepiey to uczyni się w pa¬ 

ździerniku. W podbieraniu nie trzeba być 

chciwym na miód, lecz dostatecznie zosta¬ 

wić pszczołom , aby głodu nie cierpiały , a 

przez to nie ginęły , lepicy potym drugi raz 

podebrać ie w Maiu , gdy nie ziedzą zosta¬ 

wionego sobie miodu, a niżeli być przymu- 

S2onym karmić ie , co nie zawsze dobrze, na- 

daje się. Doświadczenie pokazało, że śre¬ 

dni róy straw’i 20 funtów miodu, rachując 

z woskiem, przez zimę, donośnieyszy róy 

funtów, a nayobfitszy 29 funtów. Odwa¬ 

żywszy tedy ieden plastr miodu, łatwo po- 
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kalkulować można, wiele plastrpw zostawić 
i *5 i 

im wypada, - - , — 

P, pszczołom w zimie lab na początku , 

tuiosnp zabrakuie miodu , iak ie żywić będziesz? x ✓ 

Ck Zrobić korytko drewniane , półtory 

piędzi długie, a na dwa, palce szerokie ,"w 

! Jctóre położy się nieco pokraianey słomy,, 

albo szpilek sosnowych , aby pszczoły mia¬ 

ły na czym siadać i nie tonęły, . Zamiast ko¬ 

rytka można użyć i talerza płaskiego. W 

1 takowe naczynie nalewa się miodu czystego*, 

wodą studzienną nieco rozrzadzohego i sta- 

wia się w ulu na dnie tak, aby się wosk 

ulu , miodu"na naczyniu tykał. Czyni się 

to w wieczór3 a rano nim się pszczoły w- 

szą, naczynie wyiąć się powinno. Jeżeli 

czas^iest zimny, dobrze się uczyni, gdy się 

cegła nieco zagrzeie, a "na niey postawi się 

naczynie w ulu. Lepiey iednak iest dla ży¬ 

wienia pszczół zachować całkowite plastry 

z woskiem j i te im w ulu przyczepiać, albo-; 

wiem gdy iest zimno, wolą częstokroć pszczo¬ 

ły umierać^ niż na dół do naczynia schodzić. 

Przez czas żywienia uważać trzeba , aby nie 

rozlewać miodu, a przez to rozbóyniczych 

pszczół nie sprowadzić. \V niedostatku mm- 

.du^żywią niektórzy różnemi syropami, roz¬ 

puszczonym cukrem, lecz to nie iest pozy* 

teczne pszczołom, i w ostatniey tylko po¬ 

trzebie ęzynić się powinno. <■- 

V . 

/ 
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P. Jakie kwiaty i rośliny, haypoźyteczniey* 

sze są dla pszczół na miód i woski 

Oj Naypożytecznieysze są drzewa: 

klonowe, brzozowe, sosnowe, wiązowe, 

leszczyna, a nayprzednieysze lipowe, z kto- 

rych wiadomy miód nazwany lipiec. Zioła 

zaś i krzewinki: oset wielki, ogórki, po* 

rzeczki, maliny, koniczyna biała, łopian, 

chaber, kminek dziki, kukułka, melissa, 

wilcze*ykó, szafran wóosnowy, mak, po* 

Jcrzywra głucha, gorczyca, słonecznik, i u 

d. a naylepsze , rzepak, gryka i wrzos. Go¬ 

spodarz pilny w pomnożeniu miodu, powi* 

hien rozmaite te zioła i kwiaty tak siad, 

aby i blisko pasieki były, i nie razem, lecz 

,iedne po drugich kwitły i inny pożytek w 

gospodarstwie zasiane zioła przynosiły. 

ARTYKUŁ V. 

O zapomoźeniu się i przeprowadzeniu 

pszczół. 

P y ta nie. Jak Zapomódz się można początkowa 

w pszczoły 

Odpowiedź Kupuiac pszczoły, starać* 

Się tirzeba , aby dobre nabywać i nie stare. 

Dobroć pszczół po2nacf można,gdy są czar* 
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niawe, lśniące , raźne i liczne. \V zimie 

poznać można dmuchnąwszy ustami otworem 

wylotowym w każdy ul porządkiem raźno * 

postępując, w. którym ulu prędko pszczoły . 

, ,'przy wylocie podażą się , są dobre: owe zaś , 

które się nie prędko pokażą zawsze są nik¬ 

czemne, Stare pszczoły poznaj się, gdy - 

ich miód i wosk iest czarniawy. Przepro¬ 

wadzacie zaś pszczoły do pasieki następu¬ 

jącym sposobem: ieżeli niedaleko przepro¬ 

wadzać się maią, nąylepiey iest gdy się tyl¬ 

ko między dragami ręcznemi przenoszą. O 

to bowiem naybardziey starać się potrzeba , 

aby iako naymnięy były trzęsione, aby la¬ 

tem plastry nie odrywały si£, a zimą nie bu¬ 

dziły się pszczoły. Latem czynić to nale¬ 

ży w nocy. Zdaleka zaś przeprowadzane, 

pojazdu, ieżeli latem, i sani ieżeli zimą,użyć 

potrzeba i iako naypowolniey i nayostro- 

żniey przewozić one. Jeżeli wiecie jz bli¬ 

skości pszczoły przenoszą się, nie trzeba de 

wypuszczać z ula dni kilka, aby do mieyśca 

przyzwyczaiły się, wieczorem tylko ’otwo¬ 

rzywszy im wylot. Porządnie i umiejętnie 

chodząc około pszczół ze 4 ułów w sześciu 

latach do izo przybyć może. 
P. Jak przeprowadzić można pszczoły, z ula 

drewnianego pieńkowego , do słomianego ? 

O. Ul słomiany wymaże się wewnątrz 

melissą, lub maścią wyżey opisaną, do krzy* 
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źownlcy przyprawi się wiszący iaki plaster 

miodu3 drugi próżny, tylko z samego wosku, 

a naylepiey ich własney roboty; wtym ul 

• słomiany otwartym dnenr. przystawi się do 

ula pierikowego, i osłoni, tak, aby żadna 

pszczoła na stronę ulecieć nie mogła ; pszc2©. 

ły wpniu podkurzą się dymem , i wypędzą 

do ula słomianego^ lecz matki dobrze pil¬ 

nować trzeba, na czym naywifcey zawisło, 

*by nie zginęła, i razem przeszła. Gdy 

pszczoły przeydą , spód się zaprawi zwyczay. 

nie deską, a wTylot zasunie się blaszką dziur* 

Jcowaną , nie wypuszczając ich przez dni 

- kilka, tylko przed wieczorami, i ul słomia¬ 

ny na tymże tuieyscu stać powinien, gdzie 

stał drewniany. Inny ,sposób iest taki: Ul 

, pieńkowy odniesie się na iakie kilkadzie¬ 

siąt kroków, a na lego mieyscu postawi się 

słomiany, tak przysposobiony, iak wyżey 

namieniło się; pszczoły przyzwyczajone do 

dawn&gp mieysca , same się przeniosą , matki 

- tylko, chociażby i w mateczniku osadzić, 

zapomnieć nie trzeba. Tymże sposobem 

z zepsutego do nowego ula przeprowadzić 

pszczoły można. 

AR- 
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.0 podbieraniu miodu. 
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.tytanie. Jakim sposobem podbiera, sic miód f 

Odpowiedź. Podbiera i ąc miód , i pszczo¬ 

ły dymem do góry wypędza się^ i zwyczay- 

nym nożem bartniczym miód plastrami pod¬ 

rzyna i wyi-muie się 3 zostawtiiąć; tyle , , ile 

na wyżywienie pszczół potrzeba. pszczoły 

nierade miód oddaią, bardzo złe są wien? 

czas i kąsaią żądłami , strzedz więc potrze¬ 

ba 3 i ludzi od ukłócia, i pszczół, aby ną 

próżno nie ginęły. Co do ludzi, wiadome są 

kapy sukienne z sitkami na twarz5 aby wi¬ 

dzieć można i pszczoła nigdzie nie dolecia¬ 

ła , na ręce zaś biorą się rękawiczki mięsi¬ 

ste Aby zaś pszczoły uchronić od zapal- 

czywości j i szkodzenia.sobie yiaylepszy iesc 

sposób podkurzać one bdłem, który lud pro* 

sty bzdziuchem nazywa który doyrzały pe* 

łen icst nieiakiey kurzawy. To bowiem ma 

do siebie 3 że od niego pszczoły spędzone 

nieiako zasypiają bez wszelkiego niebez¬ 

pieczeństwa 3 umiejętnie tego zażywając* 

Zapalone to bdło, kurzyć się będzie bez 

znacznego węgla, i bez płomienia. Wło- 

iy się tak W ul, aby pszczoły na niego pa- 

n 
i 
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dacf nie mogły. Gdy nieco dym pdydzle, 

pszczoły zaczną padać , wtedy czas iest wy¬ 

jąc, i więcey nie Jćurzy.ć. Pszczoły wszy¬ 

stkie poupadafą, i bez życia być zdadzą się, 

tak dalece 3 iż ostrożnie zebrane 5 iw jakie¬ 

kolwiek naczynie przełożone , albo do inne¬ 

go ula przeniesione być mogą. Po kwadrans 

sie -oiyią pszczoły bez żadnego niebezpie¬ 
czeństwa dla nich 3 a tym czasem midd pod¬ 

bierze się. Jednego róku od spodu, drugie¬ 

go z wierzchu podbiera się miód, atak i lu¬ 

dzie i pszczoły zawsze świeży roaią. Pod/ 

ęzas podbierania ostrdżnie z miodem obcho¬ 

dzić się należy, aby nie kapać po ziemi i po 

ulach 5 co rozboynicze sprowadza pszczoły. 

V i P. Jak Ludzie ratować się tnaią od uką~ 

szenia pszczoły, f . j 

' ' O. Skoro , ukole pszczoła, wyciągać 

natychmiast żądło, i ziemię świeżą przy¬ 

kładać, często odmieniając: lub przykłada 

«ię szmatkę maczaną w wodzie konwaliowey: 

Jub mieysce namaże się oliw§3 albo tłusto- 
ic]% z ucha wyiętą. 
7 •• 
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ARTYKUŁ VII. 
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0 przypadkach; którym pszczoły podle¬ 

gali sposobach zapobieżenia onym. 

Pytanie. Jakim przypadkom podlegaiti pszczoła? 

Odpowiedź. Pszczoły rozmaitym przy¬ 

padkom podlegaj, osobliwie gdy niedbale 

i nieumieiętnie około nich chodzą. Kto zaś 

zachowywać będzie wyżey opisane przepi* 

sy , ten oddali wiele złego od pasieki. Nie-* 

przyjaciół pszczół wytępiać także należy, 

Jub oddalać one* Powiedzieliśmy wyżey , 

iż szczury , myszy , koty , pai^ki , żaby, mró¬ 

wki , jaskółki 5 są ich nieprzy iaciołami, do¬ 

dać jeszcze potrzeba, sikory , bociany, dzię¬ 

cioły , żołny, szczury i t* p* Żołny gdy 

się wnęcą do pasieki, wiele szkody czynią * 

przeciwko nim nayiepiey iest sukna kawa* 

łek czerwonego zawiesić na ulu* Węże*' 

jaszczurki, szerszenie , trgdy , bąki > osy , są 

także nieprzylaciołami pszczół, które oddfi-* 

lać i wygubiać należy. Świnie także tak są 

nieznośne pszczołom, że gotowe się wyj 

nieść gdzieindziey, ieżeli blisko pasieki 

chodzą. - Naysmutnieyszy przypadek dla 

pszczół iest j utrata matki* i rozboynicze 

pszczoły • 

*7 •• 
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P. Co czynić należy ^ gdy matkę stracą 

pszczoły ? 

O. Jeżeli strata matki w tenczas stanie 

się , gdy pszczoły rozmnażała się, prędko 

sobie inną matkę wylęgą, lecz spostrzegł¬ 

szy, że dla niey nie ma ią komórki, trzeba 

wyrżnąć z innego ula , maiącego wiele ko¬ 

mórek matecznych, plaster z iedną taką ko¬ 

mórką , i przyprawić w ulu , który iest bez 

matki 5 a tak matkę wylęgą sobie, nie po¬ 

zwoliwszy im przez laki czas wolnego wy¬ 

lotu. Można też gdy inne pszczoły roić się 

rnaią , a ieszcze matek zbytnich nie pozabi¬ 

jały, podkurzyć ie bdłem , wybrać iednę 

młodą matkę , i obsadzić ią w mateczniku 

na kilka dni wf ulu bez matki. Jeżeli zaś ten 

przypadek trafi się w czasie niesposobnym do 

rozmnożenia się, natenczas pszczoły podzie¬ 

lą się na kilka części, i do innych ułów po- 

wpuszczaią , podkurzywszy ie wprzód bdłem, 

i obumarłe zmięszawszy. Gdy ożyią, a ze¬ 

chcą woiować z sobą , dymem upokarzać ic 

trzeba, aż dopóki nie przyzwyczają się do 

siebie. 

P. Jaki masz sposób przeciw pszczołom 

Tozbóyniczym \ 

O. Każde pszczoły mogą stać się roz- 

boynikami, gdy są gromadne i mocne, a 

maią w' bliskości siebie słabe, napadaią więc 

na nie, i miód im zabierają. Gdy się to 
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spostrzeże , potrzeba iako nayraniey wzią*. 
wszy na siebie kapę, zasunąć'ul, do które- 
go gromadnie przylecą rozbóyniki, te zie- 
loną gęstą* rózgę odpędzać należy 3 gdy .od¬ 
lecę 9 wypuścić swoie, ciasny otwór zosta¬ 
wiwszy , i to przez kilka dni powtórzyć,n*-^ 
leży. Jeżeli zaś to* nie nada , potrzeba nay- 
przód dowiedzieć się vczyie to są pszczoły , „ 
gdyż mogę być z własney pasieki ; na ten 
koniec3 zastawszy rozbóyników w ulu, za-; 
sunęć wylot, i przed -wylotem nasypać po¬ 
piołu; otworzyć potym wylot, ci*dze pszczo¬ 
ły naypierwey wylecą,, te potrząsać także 
popiołem, i to kilka "razy powtórzyć. Tym 
czasem i w swoiey i pasiece^/ i sąsiadów pro¬ 
sić * aby uważali, do którego ula wchodzę 
popiołem potrząśnione pszczoły te więc 
wywieść potrzeba o dwie rnrl na kilka dni, 
a rozboynictwa oduczę się. Jeżeli zaś są¬ 
siad nie chce swoich rozbóyniczych pszczół 
poskromić, a szkoda wielka w pasiece dzie¬ 
le się, można więc rozbóyniki wygubić ,lub 
przyswoić sobie. Ghcęc wygubić, potrze¬ 
ba w wieczór późno, wszystkie wyloty w 
ulach w-pasiece swoiey pozasuwać , ul zra¬ 
bowany przenieść na inne mieysce, a na 
tym postawić próżny, a w nim miód w na- 

. czyniu zmięszany z drożdżami piwnemi, 
co przez trzy dni powtórzywszy, wszystkie 
fozboyńiki wyginę. Chcąc. z*ś przyswoić. 

,4 
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sobie rozbóyniki, to uczyni się tym sposo- 

be m: ul zrabowany zamknąwszy5 przenieść 

daleko 5 a na iego mieyscu postawić inny 

z przyprawionemi do krzyżowniey dworna 

plastrami 3 ieden miodowy, drugi z robaka- 

mi,gdzieby i komórka mateczna znaydowała 

się. • Wylot zcieśnić i wsadzić w niego rur¬ 

kę ukośnie w górę5 aby żadna pszczoła na- 

zad wyleść nic mogła. Przylecą więc 3 wli- 

zą3 a utraciwszy nadzielę wyiścia 5 o wylę- 

zeniu matki pomyślą. Po kilku - dniach ul 

ten o milę drogi v/ywieść potrzeba 5 aby roz- 

bóynictwa oduczyły się. Naylepszy iednak 

sposób uniknienia rozbóyników, iest5 aby 

żaden ul w pasiece nie był słabym, i w ma- 

łey liczbie 3 i żeby iedćn tylko wylot był 

w ulu, którego pszczoły obronić zawsze 

potrafią. 

■’ artykuł viii. 

O chorobach pszczół i leczeniu onych, 

P ytame. Jakie są choroby pszczół f 

Odpowiedź. Naywięcey podlegają cho¬ 

robom pszczoły 3 gdy karmione są, osobli¬ 

wie miodem kupnym5 któryby mąką był za¬ 

prawmy. Kto więc nie skąpi dosyć miodu zo¬ 

stawiać pszczołom3 takie zawsze prawię zdro- 
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we będą. Naypospolitszć ich choroby są; 

-gdy na wiosnę przeziębią, gdy w plastrach 

znaydzie się śmierdząca .zgnilizna, szaleń¬ 

stwo, i'biegunka. - 

P* Jak uleczysz pszczoły gdy zmarzną? 

O. Gdy się ruszą pszczoły na wiosnę , 

3 potym nagle znaczne zimna przypadną, 

trafia się, że się skupiaią ,i na kupkach mar¬ 

zną. Od takiego przypadku przygotować 

wcześnie rzecz nsstępuiącą: wziąść badya- 

nu-za groszy kilka, potłuc, nalać pdł kwar¬ 

ty wrzącey wody , niech tak stoi nakrywszy 

przez iz godzin : potym przecedzić, przy- 

mięszać pół funta praśnego miodu i szumu¬ 

jąc smażyć nieco na węglach- W potrzebie 

przewrócić ul i wziąwszy tey mięszaniny 

trzy łyżki, pokropić pszczoły: zasunąć za¬ 

suwki i zapleść do wolnego zabudowania. 

Jeżeli złe nie iest dawnieysze nad trzy dni 

ożyją, Te trzymać w zabudowaniu i kar¬ 

mić aż się ociepli , a potym do pasieki za¬ 

nieść. 

P. Co czynie należy y gdy tu plastrachy 

znayduie sic śmierdząca zgnilizna ? 

O. Zte to z dwoiakiey pochodzić może 

przyczyny: nayprzód kiedy wr jesieni lub 

na wiosnę pszczoły nieobumarłe , pięknych 

dni nie będą wcale wypuszczone: wtedy 

bowiem żywią się, a nie mogąc gnoiu swe¬ 

go uprzątnąć 2 ula, muszą nim kalać plastry 





z6Ą Katechizm 

W uiu. powtóre gdy miodu gdzie zachwy¬ 

cę z mękę i do komórek przyniosą lubsa* 

me potrzęśnione nię zostanę , np. blisko mły¬ 

nów, ta męka w komórkach pewnę sprawi 

zgniliznę. jeżeli niektóre tylko komórki 

tak sę zarażone, te się mieysca wyrżną: 

lecz ieżeli złe gorę wzięło, to pszczoły 

przepędzę się do innego ula , lub ieżeli sła¬ 

be, podzielę między inne. 

P. Jak uleczysz pszczoły nu szaleństwo ? 

O \V tey chorobie wypndaię nagle i 

ula: sę nader złośliwe ; nie po w raca i 3 nazad; 

kręcę się i zdychaię. Złe to pocliodzi ztęd, 

kiedy pszczoły przynoszę miód drożdżami 

na rozbóyniki zaprawny i plastry nim zara- 

żaię- Je żeli to nieszczęście nie wszystkie 

pszczoły jeszcze spotkało, zdrowe czym 

prędzey w inny ul przepędzę się. 

P. Jak uleczysz pszczoły na biegunkę ? 
O Jeżeli się zdarzy widzieć na pla¬ 

strach , a osobliwie na wylocie, materya 

czerwona naksztnłt krwi: jest to ich gnóy 

i choroba szkodliwa, która biegunkę nazwa¬ 

na być może. Pochodzi od wielkiey słoty, 

od zaziębienia i zbierania miodu na rośli¬ 

nach jadowitych. Na to wzięść parę łyżek 

miodu czystego, połowę startey gałki mu- 

szkatowey , bobrowego stroju wielkości ziar¬ 

na grochowego, i parę łyżek studzienney 

WTody, pomięszać to i wstawić w wieczór do 

ula. 
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P. Jakim sposobem osłabione pszczoły po* 

krzepisz ? ’ \ . . ,: , • * 

O, Wziąść'kwiatu białey koniczyny, 

[iści rozmarynowych, tymiankowych, maie- 

fanowych , szałwiowych , różowych, melis- 

sowych i kadzidła; utłuc na proszek, zmię- 

szacf z miodem, i odrobiną słodkiego wina, 

albo niczem niezaprawney, gorzałki. Na/ 

wiosnę co czwarty dzień w wieczór kilka 

razy dać każdemu ulowi po pełney łyżce 

pospolitey, stawiaiąc do ula. To lekarstwo 

bardzo mocnemi czyni pszczoły, tak dale¬ 

ce, że ro2bóynikami stać sif mogą na są¬ 

siedzkie 9 ieżeli tegoż samego nie używały. 

Daiąc więc to lekarstwa, oznaymić potrze¬ 

ba całemu sąsiedztwu, aby toż samo uczy? 
, nili. - : ..y' . 

ART Y K U Ł IX. 
i 1 • v v Z-' 

* . y l 

' - O barciach. 
• • * ' • . i \ ’> - , ‘' ■- __ / 

, Pytanie. Namieniłeś mi o pszczołach leśnych) 

opisz mi ie teraz 3okładniey f ' 

Odpowiedź. Pszczoły leśne czylibarcie, 

to też same co i pasiekowre, tylko że z 

n)rii,eyszym staraniem, w większey dzikos'ci , 

a pospolicie z większym pożytkiem od pa* 

stekowych utrzymują się. Aby barcie z po- 
/ x 1 
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żytkiem utrzymywane być mogły, uważać 

potrzeba na roieysce, gdzie być mai| i spo¬ 

sób ich utrzymywania. 

P, Jakie mitysce na barcie obierać należy? 

O Mieysce w którym barcie zakładać 

się maią, powinno byd w lesie gęstym i wy- 

sokim 5 aby od wia trów ochronę miały pszczo¬ 

ły 3 las powinien mied wiele w sobie kwia¬ 

tów, osobliwie wrzosn i mied wiele drzew, 

z których wosk, lub miód pszczoły mied mo- 

g*.' W bli skości pszczoły powinny mieć wo- 

bez którey obeyść się nie mogą. v 

P. Jak utrzymują się pszczoły w barciach? 

O. Barcie czyli mieszkania dla pszczół 

wyrabiają sie w drzewach rosnących, w spo¬ 

sobie iak ule pieńkowe , do tego wybiera się 

drzewo zdrowe, gładkie i nie bardzo gałę- 

ziste. Bard nie powinna byd dłuższa nad 

dwa łokcie: odznaczywszy więc ią sobie, 

wycina ią toporkiem i dłutem, a potym o- 

cobnym do tego narzędziem, aż do należy- 

tey głębokości, która iy cali przewyższać 

nie powinna. Ku wierzchowi w barci daie 

się poprzeczny ławeczkę, do którey pszczo¬ 

ły robotę przyczepić maią. Do otworu bar* 

ci przyprawia się szczelnie zamykającą de- 

skę, df użniem, albo dłużcem zwaną, która- 

by podług potrzeby wy iętą być mogła. Wy¬ 

lot dia pszczół nie daje się w’ dłużcu , ale 

koło niego w drzewie. Jeżeli drzewo iest 
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zdolne 5 można w nim i kilka wyrobić barci. 

Nayniżey b2rć . o sześć łokci wyrabia się. 

Takowe barcie' w iesieni i w zimie wyra- 

biaią się^ a w Maiu, gdy czas nastaie ro¬ 

jenia się^ chędożą się czysto i mełissą, lob 

maścią wyże.y opisany wewnątrz smaruią'i 

obkręcaią się gałęziami zielonemi. Gdy 

uięc roią się pszczoły, same w tak przypo** 

rządzonych barciach osiadać zwykły. Co do 

roiów , tak sobie postępować z niemi należy 

iak i z pasiekowemi. Cozaś do podbierania, 

lepiey ięst czynić to na wiosnę, niż w je¬ 

sieni , a ro wtenczas, gdy drzewa i kwiaty ^ 

obficie zakwitną. Podebrawszy albowdem 

za wiele w iesieni, trudno ięst potym kar¬ 

mić one, przez co wyginąć mogą. A Jeżeli 

pszczół w Jesie nieinasz , zapomódz się w nie 

można początkowo, z pasieki do łasa prze¬ 

niósłszy, z których wkrótkim czasie liczne 

' rozmnożą się, Les'ne pszczoły mniey nie¬ 

przyjaciół maią i mniey przypadkom podle¬ 

gają, nayszkodli wsze 'sądia nich niedźwie¬ 

dzie i kuny, którym bronić przystępu, ro- 

żnemi wiadomemi sposobami potrzeba. 

- ■ 

i •' 

f 
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R O Z D Z I A Ł I. 

0 RZĄDZIE, I OBEYSCIU SIĘ WEWNĘ¬ 

TRZNYM DOMU I FOLWARKU. 7 
*» 

t . \ 

.ARTYKUŁ !; 
/ • * 

' ’ ✓ . ‘ 

O przymiotach dobrey gospodyni. 

/ r / 

Pytanie* Co rozumiesz pr%ex ekonomią do* 

mową ? 

Odpowiedz. Ekonomia domowa, iest to 

umieiętnc zarządzenie domem , ludźmi, o« 

patrzenie się we wszystkie potrzeby życia 

i wygody* tego z oszczędnością zażywanie* 

i sposoby użytkowania iako naylepszego 2 

roślin gospodarskich* i zwierząt domowych* 

To ■ wszystko po wif kszey części do gospo¬ 

dyni należy. ,‘v 

V 
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■' P. Jakie są przymioty, dobrey gospodyni ? 

O. Na czułey, rządney, znaiącey się, 

i czynney gospodyni bardzo wiele zawisło, 

czy to w gospodarstwie wieyskim, lub miey* 

skini. Ona iedna ukontcntow’anie , wygodę , 

szczęśliwość familii i czeiadki zrządzić, ia- 

ko i oszczędzić maiątku , naydokładniey mo- 

że. Zła* gospodyni przy naylepsźyćh stara¬ 

niach męża wszystko zmarnotrawi, i wni- 

Wecz obróci 3 i wszystkim swóy dom obrzy¬ 

dzi. Dobra więc gospodyni powinna: 

1. ) Utrzymywać' w całości, czystości, 

i ile możności przyozdobić pomieszkanie 

swoie* 

2. ) Toż samo w oborach, stayniach, 

chlewach i kurnikach. 

j.) Mieć dokładne o wszelkim inwen¬ 

tarzu staranie, aby pożytek Jako naywiększy 

przynosiło. 

4*) Opatrzyć w przyzwoitym czasie, i 

dostatecznie spiżarnią swo»ą, aby na niczym 

nie schodziło. 

50 M ieć dozor nad kuchnią, aby regu- 

larnie, smaczno, i czysto pokarm był spo- 

rządzony. 

60 Naylepszemi i łagodne mi sposcba- 

mi zatrudniać osoby przywiązane do domu* 

<70 Mieć iako naywiększą ostrożność 

Względem ognia, i tego wszystkiego co szko¬ 

dę przynieść może domowi* 

C 
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, ; 8.) Osładzać' przyiemnpicj^ i wygoda- 

mi przykre prace czcladki; iako też zachę¬ 

cać do pracy. » • ■ 
9.) Odwodzić od złych nałogów C2e- r 

ladź, i*przykładem swoim zachęcać dp do* 

10) Mieć przyzwoite staranie owycho* 

waniu dziecię aby ie z maleńka do pracy £ J 

cnoty wezwyczaiać. 1 

Takie to są przymioty dobrey* rz^dney 

i znaięcey się gospodyni, nad których szcze¬ 

gółami zastariowiemy się koleyno. /' 
/. 

ARTYKUŁ II. , ~ 
■ v 1/ \ * , *>» Ś * • 

0 utrzymywania w całości, czysto¬ 

ści; i przyozdobieniu pomieszkania 

swego. 
- • ■ f 

—- 1 Cni 

Pytań: Co Rozumiesz przez utrzymywanie tu ca* 

iosci domu ? 

Odpow: Dobra gospodyni mocno prze¬ 

strzegać powinna* aby dom nieruynował się; 

gdy tedy co zepsuie się* zaraz o naprawę 

tego starać się powinna. Dach ma być zawsze 

dobrze opatrzony, aby nie przeciekał, ścia¬ 

ny* drzwi* okna od zimna dobrze utkane. 

Połap i rozpadliny komina zalepione ; sło- 

J 

i 

:i < 
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wem wszystko, cokolwiek ruiną, niebesple- 

czeristwetn i niewygodą grozi, wcześnie za- 

pobieżone. Spiżarnia, komora, i lamusy od 

złodzieia ubespieczone. Myszy, szczury wy¬ 

gubione , robactwo szkodliwe oddalone, i 

tym podobnie. Oprócz tego bielizna i o- 

dzież od zepsucia się broniona i naprawia¬ 

na, do czego czeladzi czas przyzwoity wy¬ 

znaczyć należy. 
P. Co czynić należy, aby dom w czystości 

Utrzymywać t 

O. Czystość3 czyli ochędostwo 3 iak 

Wielki ma wpływ' na zdrowie człowieka , 

wieleby tu rozszerzać się potrzeba. Każdy 

widzi, wiele to chorób i zarazów człowiek 

Unika , w czystym pomieszkaniu i w* czysto- 

ści żyjący? Widoczna iest odmiana w zdro¬ 

wiu 3 między człowiekiem czysto .utrzymu¬ 

jącym się, a drugim w niechluystwie zagrze¬ 

banym. Na gospodyni 3 czystość domu, i 

czystość około ludzi zupełnie zawisła , i tu 

też wydaie się ona w całey swłey świetności. 

Gospodyni w czystości utrzymująca, a z me* 

nażem swóy, dom, siebie, dzieci, familią i 

Czeladź, godna icśt naywiekszepo szacun- 
1J . 4r O 

KU* Powinna'więc: 

!•) W porządku i czystości wszystko 

Utrzymywać w domu, wszystkie izby co» 

dzieli zamiecione, pajęczyna obtarta, stół® 

ki> ławy* stoły, szafy i tym podobnie czę¬ 
sto 
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śto umywane, nie czekając do tego wielkich, 

2^) Nie cierpieć naymnieyszego brudu 

na ciele , i Jakiegokolwiek nieochędostwa : 

zachęcać wszystkich, osobliwie swoim przy¬ 

kładem do codziennego umywania się, wTy* 

czesania, i częstego w Iecie kąpania. Cze¬ 

sanie się codzienne , i nienarażanie gółey 

głowy na słońce, oddalić bardzo może, cho¬ 

robę tak zwyczayn$ kołtuna. Bo widziemy 

oczewiście, iż dziewki, które często cze¬ 

szą się, i z gotą głową nie chodzą, rzadko 

kołtunom podlegaią. Przydać do tego nale* 

ży, iż męszczyzni w lecie w kapeluszach , nie 

czapkach futrem podszytych, chodzić po* i 

winni. — Dzieci też w iako naywiększym o* 

chędostwie trzymane być maią. Co iest nay- 

głownieyszą zasady przyszłego ich zdrowia* 

Powinny więc być pieluchy za każdym zmo-' 

czeniem odmieniane, dzieci często kapane, 

a iak podrosną do iako nay większego, ochę* 

dostwa wezwyczaiane* 

j.) Odzież, osobliwie bielizna i po- 

1 ściel, często odmieniana i prana być powin* 

na, co oddala od rozmaitych krost, i brzytl- 

, kich wyrzutów ciała* Gospodyni więc do¬ 

pilnować powinna, aby czeladź czysto cho¬ 

dziła i sypiała* 

40 Wszystko, cokolwiek smród i zgni¬ 

liznę w pomieszkaniu zaprowadzić może, go- 

i* 
V • 1 , • ' . I I 

I 
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spodyni oddalać, starać się powinna. Nie 

pozwoli zatym drobiowi, prosiętom, a bar- 

dziey ieszcze cielętom, przebywać, chocby 

na krótki czas w izbie zamieszkałey, lecz 

wynaydzie na to osobny zakycik. Oprócz 

tego w zimie wykadzać często izbę powin¬ 

na jałowcem, lub innemi wonnemi ziołami. 

Od swędu także piecowego bronić izbę bę¬ 

dzie , utrzymuiyc 2awsze ciepło pomiarko- 

wane. Nadewszystko zatykać pieca , a bar- 

dziey ieszcze komina poty nie będzie , do¬ 

póki' drwa ze wszystkim nie wypalą się, i ża- 

dnego płomienia dawać więcey nie będy, 

coiestvtak szkodliwa, iż życie ludziom za¬ 

wsze odbiera; iest to to, co zagojeniem na¬ 
zywają. i- 

5. ) Czystość i porzydek w spiżarni , 

skrupulatnie przestrzegany być powinien, 

aby robactwo mięsiwa nie psuło, oraz my¬ 

szy i szczury, aby nie psuły i nie paskudzi- 

ły leguminy, i aby wszystko od zepsucia 

się i zgnilizny ochronione było. 

6. ) Czystość w kuchni iak naymocniey 

przestrzegany być powinna, gdyż bez tey, 

niesmaczne, niezdrowe, i obrzydliwe po¬ 

trawy przykre sy, i odstręczały ludzi. 

7*) Naostatek w* piwnicy. w mleczarń.', 
w serniku, i w każdym zakytku, czystość 

iako nayprzyzwoitszy zachowana. . 
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P. Jakie prawidła przepiszesz do tOewnę~ 

trznego przyozdobienia domu służące ? ' 

' O. Ochędostwo samo, i porządek wdo-; 

niu zachowany, wietó przyczynia się do 

przyozdobienia onego Samo zaś przyozdo¬ 

bienie zawisło' od możności właściciela. Ka¬ 

żdy wiec kto dom stawia i przyozdabia go,< 

(powinien się wprzód z\kieszenią sw^oią obra- 

chowaćj aby nie przesadził. Kosztowny dom, 

i kosztowne sprzęty, wymaga i ą- też koszto¬ 

wnego utrzymywania. Co zbywa na możności, 

lepiey jest czystością nadgrodzić. . W, z wy- 

ezaynych drewnianych domach wieyskich p 

ściany i połap *-wapnem; pobielony byc mo¬ 
że, a lepiey ieszcze kredą z ugotowanym 

rzadko kleiem stolarskim zmięszaną , aby nie , 

smoliła; Można także innym sposobem po¬ 

bielić, to iest: rozmącić glinę w 'wodzie,, 

zlać osobno te męty, gdy woda ustoi się, 

glina naydrobnieysza osiędzie na dnie, tę 

wybrać i z stochmalem 2 młyna pomięszać, 

i taką tnięszaniną ściany pomazać," potym 

glinką z czystym stochmalem pobielić; W 

tak pobiełoney izbie łożko czyste i białej 

iako też i vvszystkie sprzęty, pomieszkanie 

przyozdobią bardzo, -i miłym go uczynią.* 

Dom murowany sam z siebie iest iuż ozdo- 

' bnym; można w nim ściany farbami przy- 

ozdobić* 

*8 f • 

/ * j 
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Pi Jak przyozdobisz dom zewnątrz ? 

O. Dom drewniany jeżeli jest dobrze 

budowany i na podmurowaniu , godzien iest 

aby zewnętrzne ściany iego ubespieczyć od 

zgnilizny, przez co bardzo długo w całości 

utrzymywać się może. Sposób ubespiecze- 

nia iest następujący : N 

Obić ściany na słomę obręczami, lub 

cienkiemi łatami na*półtora cala od siebie 

oddalonemi; pomiędzy temi słomę nieco wy¬ 

szarpać, to iest, nastroszyć , i wytynkować, 

iak zwyczaynie mury, dobrze ugnoionym 

wapnem, i wybielić. To czyni dom mo¬ 

cnym , .ciepłym, i daie pozór murowanego. 

Tymże sposobem, można sufitować ściany 

wewnętrzne, i sufity dawać, które tak mo¬ 

cne będą, iak i gipsowe. Inne sposoby choć 

są dobre ,vlccz kosztowne. 

Oprócz tego dom powinien być porzą¬ 

dnie ogrodzony, i drzewami pożytecznemi 

obstawiony,,które pożytek przynoszą, i dom 

od ognia i wiatrów zabespfeczaią. 

\ 
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, ARTYKUŁ UL 
✓ 

• ' \ 
0 ochędostwie i utrzymywaniu fol 

warku. 

P___ _* 1 v 

ytanie. Jak utrzymywać należy oborę? 

Odpowiedź. Cokolwiek powiedziana Jest 

wyżey w części drugiey o chowaniu bydła, 

to wszystko gospodyni znad dobrze powin¬ 

na, Przyzwoite albowiem utrzymywanie 

krów wTielki pożytek przynosi. Ochędostwo 

w oborze i około samych krów, drugie tyle 

pożytku przynosi , i zarazy pomnieyszó. Po¬ 

trzeba więc wszystkiego nie zaniedbywać co¬ 

kolwiek do zdrowia 5 i ochędostwa w oborze 

iest potrzebnego. Jle tylko czas i okoli¬ 

czności pozwolą> krowy i cielęta powinny 

być myte i chędożone , obory czysto trzy¬ 

mane , powietrze w nich odmieniane; na- 

dewszystko regularności we wszystkim 'ja¬ 

ko naymocniey przestrzegać należy, ażeby 

przez uchybienie nie cierpiało bydło. Go¬ 

spodyni sama codzień wszystko obeyrzeć, 

wszystko- dopilnować i zadysponować po¬ 

winna. Naylepiey gdy czeladź tak urządzo¬ 

ną będzie, aby każdy osobne swoie zatru¬ 

dnienie miał wy2iiaczone, za które byłby 

yp". v;.. 1 
V ■ ' , I . 
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odpowiedzialnym, z tym dodatkiem, iż w 

wolny czas do innych drobnych i nieprze- 

widzianych robót użytym być może. Tym 
sposobem łatwro wszystko dobrze , i w swo¬ 

im porządku poydzie. Na stan zdrowia by¬ 

dląt baczne o ko mieć należy, aby wcześnie 

ratować ie. Pasza regularnie dawana, i w 

gatunku swoim stosownie do zdrowia, wie¬ 

ku , gatunku , i pożytku, inki bydlęta przy¬ 

nosić maią. Wielość bydła zawisła od mo¬ 

żności przyzwoitego wyżywienia go. Nie- 

pożytecznych krów trzymać nie należy, lecz 

zaraz sprzedawać ie , a inne lepsze dobierać, 

P. Jak stajnią utrzymywać będziesz ? 

O, Staynia do męszczyzny bardziey na¬ 

leży , 'dobrze iednak gdy i gospodyni znać 

się na niey będzie, i zayrzy niekiedy do 

ftiey,aby przypomnieć to, co kto inny mógł 

nie doyrzeć. Przepisy o koniach podane są 

w części drugiey. O owczarni to samo po- 

wiedziecby można* 

P. Jak utrzymywać chlewy? 

O. Znaiomość chodzenia około trzody 

ehlewney opisana wyżey. Gospodyni dobra 

starnćsię powinna, aby nigdy nie kupowała 

słoniny, sadła i inney wieprzowiny, lec?. 

miała zawsze ze swego karmienia i to kar¬ 

mienie tak urządziła, aby gdy słonina koń¬ 

czy się, iuż wieprz był dokarmiony. Wie¬ 

lość chowania świń stosować powinna do rro* 





V ' A ... ' ' / / 
EKONOMICZNY. 279 

ż ‘ 

źności wyżywienia, nadewszystko starać się 

^by ziarna jako naymniey potrzebowała. Po* 

winna więc wiele warzyw i ogrodąwin ulu¬ 

bionych od świń, siać i sadzie, a karmie się 

‘''luaiące rozepchać wprzód dobrze ogrodowi- 

nami, a potym ziarnem dokarmiać. Zagrani-/ 

czni gospodarze prawie samemi kartoflami 

gotowanemi wykarrhiaią wieprze, a to w mno¬ 

gości , i z wielką łatwością gotuiąc kartofle 

w drewnianym naczyniu za pomocą pary-* a 

to w sposobie następującym: 

Kocioł żelazny kiTka garcy pobieraią- 

cy wody wmuruie się w kotlinę * nad tym 

. kotłem ustawia się na kotlinie beczka zdneni 

gęsto podziurkowanym. Nalewa "się potym 

woda w kocioł, sypią kartofle w beczkę , ob¬ 

lepia się taż u spodu, aby pomiędzy nią i 
kotliną powietrze, ani para przecisnąć się 

1 nie mogła. Z wierzchu przykrywa się szczel¬ 

nie beczka, zostawiwszy w nim mały luft 

lekko zatkany, aby para miała którędy od¬ 

chodzić, bo inaczey rozsadziłaby beczkę* i 
ogień pod kotłćm roznieca się. Tym spo¬ 

sobem' w krótkim czasie kartofle ngotuią się 

i smacznieysze nawet..są od gotowanych w 

wodzie. Tym sposobem rwożna rzepę, mar¬ 

chew i inne warzywa gotować, lecz wszy¬ 

stko wprzód z ziemi dobrze wypłókane być 

powinnoś 

W ukarmieniu wieprzy naymo.cniey go- 
k , 

•*' i 
‘ •. r'’ s- V 

/ ■ y 
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spodyni uważać powinna 9 aby regularnie 5 

często 5 a po trochu jeść im dawano. 

Ochędostwa też w chlewach pilnie prze¬ 

strzegać będzie. 

P. Co powiesz o utrzymywaniu drobiu? 

O. Dćob pospolicie więcey kosztuje niż 

pożytku przy nosi; a zatym nnypożyteczniey* 

szy tylko i naypotrzebnieyszy> i a ko kury i 

gęsi w mnogości chować należy. Chcąc 2flś 

na wszelakim zyskiwać drobiu, potrzeba 

starać się, aby iako naymniey kosztowały aby 

oszczędzać ziarna choćby pośledniego 5 a 

warzywami nadgradzać. Kartofle gotowano 

wszelki drób ie5 i dobrze się na nich utrzy¬ 

muje. Kto więc wiele warzywa sjeie i przez 

zimę przechowuie go5 ten wiele drobiu z po¬ 

żytkiem chować może 5 osobliwie po wsiach 

oddalonych od miasta 3 gdzie przedaż warzy* 

wa iest trudna. 

Strzedz też gospodyni będzie i wszcl* 

Jciey staranności dołoży, aby szkody od dro¬ 

biu w ogrodach i sadach nie ponosiła. 

P. Co więcey należy do gospodyni w utrzy* 

mywaniu jo Iw ar ku f 

O. Oprócz wspomnionych inwentarzy* 

nad któremigospodyni dozór 5 baczność i rząd 

mieć powinna, ma mieć staranie o tym 

wszystkimy cokolwiek dom iey otacza i pa¬ 

miętać o wczesnym przysposobieniu tego 

wszystkiego3 cokolwiek dom i Inwentarz 





/ 
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potrzebować może. Podwórze całe w cało¬ 

ści, i ochędośtwie otrzymywać Drwa mieć 

wcześnie i suche przysposobione. Słbwem 

1 aby w niczym na ostatnią godzinę nie spu¬ 
szczać się 5 co iest dow odem złey i nierzjj- 

dney gospodyni. Ogrody te£ i sady do go- ' 

i spodyni należą, która cokolwiek powiedzia¬ 

no wyżey o ogrodnictwie i sadownictwie * 

znać powinna i wszystkiemu przewodniczyć 

Ona o przysposobienie nasion, przechowa¬ 

niu tychże i sadzeniu onych w ogrodach, i 

każdego stosownie do potrzeby rozmnażać 

powinna. Jeżeli utrzymuje znaczne inwen¬ 

tarze, powinna siać iakonay więcey warzyw, 

a to w polach*, ieżeli ogrody nie są dosyć . 

do tego obszerne. Nieęhay zna i pamięta, 

Że mórg koniczyny więcey uczyni , niż mórg 

j jęczmienia, mórg' kartofli więcey niż dwa 

owsa : że kartofle gotowane tak dobre są dla 

koni^ iak i owies: że żadne warzywo nie 

płoni gruntu pod zboże, owszem naprawia 

go. 
Przy każdym domu wygodny i czysty 

prewet znaydow^ać się koniecznie powinien 

i-frak urządzony, aby do odchodu świnie 

podłazić mogły i fecesa uprzątały. Ludzi 

dopęhędpstwa prewetnego wprawiać należy. 
..v‘-. V' •' 1 . ; / 

» % _^— . . 

-y' « 
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ARTYKUŁ IV. 
- c \ 

O spiżarni, kuchni, i o ogniu. 

■P,» nie# Jakie tnieysce dobierać na spiżarnią 

należy? / 
Odpowiedź, Mieysce na spiżarnią powin¬ 

no być suche i mieć zawsze umiarkowane 

powietrze, to iest , nie ciepłe, ani też zbyt 

zimne. Okna powinny być na północ obró¬ 

cone, często powietrze w niey odmieniane, 

nadęwszystko od* naymnieyszey wilgoci bro¬ 

nić ią należy , gdyż wszystko przy nay więk¬ 

szym staraniu psuć się będzie. 
P« Jak spiżarnia urządzoną byc powinna ? 

O. W spiżarni powinno być wiele pó¬ 

łek /Mika drągów u pułapu zawieszonych, 

$zafaplia z przegrodami, kilka stołów i be¬ 

czki, faski, wory. Na półkach kłaść i sta¬ 

wiać się będą rzeczy, którym myszy szko¬ 

dzić nie mogą ; na drągach wieszać słoni¬ 

ny, sadła, ęwiece i tym podobnie; w szafar- 

nią wsypywać się będzie legumina na co¬ 

dzienny rozchód przeznaczona ; na stołach 

przes uszać się będą, osobliwie mąki, aby 

^nie tęchły i zepsuciu jakiemu nie podpadły ; 

w beczkach, fasach,, worach trzymać się bę¬ 

dzie zapas legumin. 

V 
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■s . P. Jaki rząd w spiżarni zachować należy ? 

O. Naypierwszym i naygłdwnieyszyrn 

staraniem/gospody ni być powinno, opatrzyć 

spiżarnią na czas długi, we wszystkie 'po¬ 

trzeby, a to wtenczas5 gdy czeladź ma woj- 

nieyszy od innych zatrudnień czas, i gdy 

inne okoliczności są po temu , aby nie spu¬ 

szczać się na ostatnią godzinę5 a to ies2ezę 

tę, w ktćreyby czeladź od potrzebney robo¬ 

ty odrywać trzeba; aby nie cierpieć niewy¬ 

gody i' niedostatku / aby nie przepłacać bez 

potrzeby. Powinna więc gospodyni obracho- 

wać rozchód swoiey spiżarni', z tego wyra? 

Echować, wiele na cały rok potrzebować mo¬ 

że , i we wszystko wcześnie z góry opairzyć 
się. Oprócz istotnych i powszechnych rze- , 

czy na pokarm ludzki służących, powinna 

mieć w spiżarni rozmaite rzeczy smaczniey- 

sze i rzadsze te, które na gruncie urodzić 

się,' i przez umiejętny .gospodynią przypo- 

rządzone być mogą, aby niekiedy , nietyljco 

sobie i familii , ale i czeladzi uczynić przy¬ 

jemność smacznieyszcmi potrawami. Jak 

różne ogrodowiny, ovcoce , i mięsiwa nie?* 

które przyporządzić można? niżey na swo¬ 

im mieyscu dokładnie opisze się. 

Tak opatrzoną spiżarnią gospodyni do* 

brze zamykać będzie , i nikomu klucza nie 

powierzy, lec2 sama wszystko wydawać bę¬ 

dzie , ohrachowawszy dobrze , wiele czego 
\ 
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na pożywienie dzienne donrj potrzeba 5 

wchodząc ściśle w to, aby ani niedostatku, 

ani 2bytku w iedzeniu nie było. 

P. Co powiesz o kuchni l 

O. Kuchnia ieżeli iest osobno posta¬ 

wiona, wielkość oney stosować się powin¬ 

na do potrzeby; ieżeli zaś iest w izbie czc- 

ladney, albo u samey gospodyni, potrzeba 

mieć osobną szafę na chowanie rozmaitych 

naczyń kuchennych. Te naczynia powinny 
być wszystkie całe i przysposobione, i jako 

nayczyściey zawsze mrzymyuTane. Czy to 

kuchnia iest osobna, lub w izbie, ochędo- 

stwo w niey w wszelakim rozumieniu iako 

naywiększe panować powinno. Gdy przyi« 

dzie czas gotowania , gospodyni wszystko 

wprzód przysposobić powinna , potym ogień 

Rozniecić i gotować, a to, aby na próżno 

drew nie expensować, bo chociaż na wsi las 

nie kosztuię y lecz zwiezienie i rąbanie drew 

odrywa ludzi od pozytecznieyszey roboty. 

Po sk ończonym gotowaniu, ogień przygar¬ 

nąć, i przydusić należy, aby uniknąć nie¬ 

bezpieczeństwa , iakie z takowey nieostro¬ 

żności wyniknąć może. Drwa też do kuchni 

iak'o naysuebsze mieć gospodyni starać się 

będzie. Na ten koniec w zimie przynagli 

do zwiezienia iako naywiększego zapasu 

drew, aby na rok przynaymniey wystarczy¬ 

ło, i do porąbania oirych i ułożenia w stosy. 
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P. X?o powiesz względem ognia ? 

0. Gospodyni jako naywięcey ognia 

oszczędzać powinna , kiako ,naywiększą o- 

stróżność zachowywać, aby nie zgorzeć. Co 
do oszczędności, tyle go tylko czy w piecach , 

czy na kominie*, lub w kuchni palić powin¬ 

na , ile nieuchronna potrzeba wymaga. Na- 

dewszystko pieca.w dni nie bardzo zimno 

nie przepalać 5 co oprócz straty drew, lu¬ 

dziom wielce iest szkodliwe. Piec po wy¬ 

paleniu zatykać należy, aby Ciepło dłużey 

w nim utrzymywało się. Co do ostrożności 

ognia, gospodyni unikać ile możności bę«* 

dzie . aby nic być w potrzebie posyłać z oi 

gniem w nocy na strych, do stodoły , obory> 

i tym podobnie; gdy zaś nieuchronna .po* 

trzeba tego nastąpi, nie poszle nigdy z drza- 

2gą, lecz ze świecą lub lampą w latarni o- 

sadzoną. Nie pozwoli także pod żadnym 

pretextem palić lulki w stodoie , oborze, Lub 

stayni, i tego iako naymocniey przestrze¬ 

gać będzie. Przeznaczy takie iednę kadź 

dużą pod samym domem stoiącą, która wo- 

dą zawsze napełnioną będzie, aby w przy¬ 

padku wybuchnienia ognia, było czym na 

razie zalać i przydusić go. Kominy co ty* 

dzieii wycierać każe, drabiny do kominów 

na Ustawione będą, i kilka wiech za- 

wsze^ltowych, aby, gdy w sąsiedztwie go¬ 

reć bgdzie, było ęzem zmiatać ogień z da- 
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ęhu zwłaszcza słomianego. Wąworki takźć 

i bosaki, ile możność pozwoli, na pogoto¬ 

wiu zawsze będą* ; 

, .f i 

ARTYKUŁ V. 

O obchodzeniu się z czeladzią 

, i domowemu 
*• 

-■^^50lCK>C»«C>C»^(3)<>CI«»C»C»CJ00'r^ 

• / \ ' • 

Pytanie. Co czynić należy., aby czeladź iako 

hayprzyzwoiciey zatrudnić pracą ? 

Odpowiedź. Nayprzćd każdy gospodarz 
tyle powinien mieć czeladzi , wiele iego 

gospodarstwo , aby w kwitnącym było sta¬ 

nie, wymaga. Gospodarz rozda i urządzi 

zatrudnienia parobków ,1 gospody ni zaś dzie¬ 

wek. "Nadewszystko starać się będą , iak' 

wyżey powiedziano, aby każdemu pewne 

nie odmieniające się roboty wyznaczyć, i 
za które byłby odpowiedzialnym. Naprzy- 

kład : gdy parobek bidzie miaf parę wołów 

oddanych pod opiekę i staranność swoi3 , 

gdy używany będzie do orania, radlenia, 

bronowania, wywożenia gnoićw , nabierze 

W tych robotach zręczności, i za wszystko 

do odpowiedzi pociąganym będzie..^Dzie¬ 

wka też , gdy iedna oborą , druga drWiem > 

*nńa ogrodem trudnić się będzie, nabędą 
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- w swoich oddziałach wiadomością i starać się 

'będą dobrze robić, gdy odpowiedzialnemu , 

każda w swoim oddziale będzie. Wszystkie 

zaś inne drobne roboty do wszystkich nale* 
.i 

żec będę, do których gospodarz i gospody¬ 

ni, uważać będę, do którey którego, i kie- 

' dy użyci Nadews2ystko starać się będę, 

aby nie dać próżnować czeladzi, lecz za- 

„ wsze pożyteczną. zatrudnić ie pracę: n Le-'/ 

mniey uważać, aby ciężkie prace, lekkie 

przegradzały. , 

P. Co czynić należy, aby pracę czeladzi 

Znośną i przyiemr^ą uczynić ? 

O. To od gospodyni całkiem zawisło., 

Nayprzód, przyiemne obchodzenie się ż cze¬ 

ladzią , zachęca onę i do nayprzykrzeyszey 

pracy, a przeciwnie złe obchodzenie się od-* 

stręcza. Powtóre : gdy większą uprzeymość 

i przyiaźń okazuie temu, który lepiey i szcze- 

rzey pracuie. Potrzecie: gdy^należytość u- 

mówioną zupełną i regularnie oddaie. Po- 

- czwarte ; gdy za lepszą i szczerą pracę poda* 

, makiem iakim niekiedy obdarzy. Popiąte: 

gdy o wygodach, i dobrym pożywieniu cze¬ 

ladzi iako naytroskliwiey myśli. Poszóstc; 

gdy w słabości iako szczera przyjaciółka i 

troskliwa'Pani i matka być okazuie się. Po- 

siodme : gdy w czasie wolnym od pracy, sa¬ 

ma wynayduie sposoby, aby czeladź iako 

nayprzyiemniey zabawiła się. Gdy wi£ę \o 

i 
\ 





383 Katechizm 

wszystko gospodyni zachowa , przywidzę 

czeladź do siebie tak, jżwrszystko na skinie¬ 

nie , z naywiększą chęcią i iako nayskrupu- 

latniey robić będą. 

P. Jakim sposobem wpoić można w czeladź 

cnoty i dobre uczynki ? 

O. Gdy czeladź pożyteczną pracą za¬ 

wsze zaiętą będzie , n w dni wolne przyzwo¬ 

itą zabawą ? iuż tym samym uniknie wiele 

okazyi do złego. Gospodyni więc baczne 

oko na wszystkie postępki czeladzi mieć po« 

winna, a gdy uyrzy w którym złe skłonno¬ 

ści, starać się będzie odwodzić go iako nay- 

lepszemi i nayprzyzwoitszemi środkami. 

Niedość na tym, lecz sama we wszystkim 

przykładem im będzie. Oprócz tego starać 

się będzie, aby czeladź w nauce religii i 

moralności iako naywięcey postąpiła , posy¬ 

łać ie więc będzie na takowe nauki, i sa¬ 

ma uczyć w każdym zdarzeniu nie omieszka* 

Dobre też uczynki, gdy w którym uyrzy, ia¬ 

ko naymocniey pochwalać, a wstręt w prze¬ 

ciwnym razie okazywać powinna. 

W wychowywaniu dzieci , wiele umie¬ 

jętności i przezorności gospodyni i matka 

zachować powinna, nauki źadney w* tey mie¬ 

rze tu nie daiemy, iako zbyt obszerney, 

lecz odsyłamy ią do rozmaitych dobrych 

dzieł. 

ROZ* 

i 
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ROZ D Z I A Ł IŁ i \ 

O UŻYTKOWANIU Z GOSPODARSTWA 

ROŚLINNEGO; k \ 

„' / 

artykuł i; 

1 » » , | ' 

0 użytkowaniu ze zboża ozimegd* 

Pytaiiiei Jakim sposobem póiytkowdó nioxh.il 

'z oziminy ? •. 

Odpowiedzi "Nayistotnieyszyrri i nayti-* 

żytecznieyszym pożytkiem iest ź pszenicy I 

żyta, mąka; z którey ćhleb * i ciasta piek^ 

draż rozmaite rnączne potrawy gotuig; 

P. jak robi się mąkd ? 
O. Zboże 2a pomocy kamienia * iak w 

młynach zwyczaynie * rozciera się na proch $ 

czyli m§k£i M^ki są różne gatunki * w o- 

gólności zaś mówiąc dwa 5 Jedne śrotowe $ 

czyli razdwe j drugie pytlowe; SroibwanS 

s2 te* które raz tylko mielone bywaia, i 

z tych mamy pospolity Chleb żytny czarny, 

fazowy zwany. Pytlowe zaś są te* które 

kilka razy mielone bywaią* i przez fcico*czy- 

IJ) 
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li pytel przesiewane. Pytlowych mąk po¬ 
spolicie. trzy .gatunki bywa, iedna przednia, 

draga średnia , trzecia poślednia. Przednie 

mąki używaią się na ciasta i inne potrawy 

mączne ,"średnie i poślednie na chleb. 

P. Jak się robi mąka razowa ? 

O. Mąkę razową' robi się z żyta pospo¬ 

licie. Wyżey powiedzieliśmy 5 iż raz prze- 

śrótowane żyto, daie mąkę razową. Jeżeli 

mąka razow*a ma być na czas dtugi przecho¬ 

waną, powinna być" z żyta nie świeżego i 

dobrze ususzonego. Ziednego korca żyta, 

powinno być około pół-szóstey ćwierci mąki, 

potrąciwszy od młyna miarkę, bez miary zaś 

sześć ćwierci. Mąki mielą się w młynach 

wodnych, wietrznych, pocięźnych , lub rę¬ 

cznych , żarnami zwanych. Dobra gospody¬ 

ni w domu mieć powinna żarna, lecz dosko¬ 

nalsze ©d zwyczaynych, to iest z kotem i 

korbą , aby ulżyć pracy człowieka , j więcey 

zemleć mąki w krótkim czasie. Do miele¬ 

nia osypki dla wieprzy, do kaszy , i często¬ 

kroć na chleb, gdy wody nie masz wpobliż- 

szych młynach, ba,rdzo są wygodne takowe 
żarna. 

.1 
P. Jak się robi mąka py.tlowa ? 

O. Pszenicę zawsze na mąkę pytlów? 
mielą, i z tey~ chleb, ciasta i różne po~ 

trawy mączne gotuią, z żytney pytlowey 

chleb pospolicie tylko piecze się. Pszenica 
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do pytla powinna być. jako naylepiey wy¬ 

czyszczona , i w wodzie wypiekana , a petyta 

wysuszona , tak iednak, aby- ieszcze nieco 

wilgotna pod kamień poszła. Młynarze u- 

mieią oddzielać i robić różne gatunki mąki 

pytlowey; w powszechności na ciasta, riay* 

lepsza iest ta x która cię odbiera z pod pier- 

wszegb gardła pytla, podleysza w środku * , 

a naypodieysza od śrotowrnicy. Zyto do py¬ 

tla także powinno być czyste, odmeczone , 

i przesuszone* Z korca pszenicy lub żyta , 

powinno być mąki > pytlowey pięć ćwierci t 

i otrąb około ćwierci; albo ze 146 funtów 

zboża powinno być mąki 120 funtów* otrąb 

14 funtów ^.miarka 9 funtów * a 3 funty od¬ 

chodzą na kurzawę i stochmai. 
i P. Jak przechowasz metkę ? 

O. Odebrawszy mąkę z młyfta $rozście¬ 

la się ią gdzie cienko, aby się nie zagrzała 

i wyschła, potym chłodnego czasu pakuie 

ią się w naczynia naylepiey sosnowe. Czę¬ 

sto się do niey zagląda, i w potrzebie na 

słońcu x przesusza , osobliwie gdyby mole 

W niey postrzegły się. 1 

P. Jak zrobisz i upieczesz chteb rdzo idy. (ł 

- O. Gospodyni wymiarkować powinna, 

wiele potrzebnie chleba naraz upiec, i sto¬ 

sownie'do tego. mieć naczynia, i oósźernos^ 

pieca; a to ażeby chleb ani zbyt stary* ani 

Zbyt ivvieży tiii bywał j gdyż Chleba śre- 

J9 .. 
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dnio-czerstwego naymniey wychodzi gospo¬ 
darzowi. 

Chleb razowy robi się z mąki,wrody, i 

kwasu. Dniem przed pieczeniem wsypie się 

mąkę do dzieży pospoiitey , połowa tey roz- 

czyni się letnią wodą i z kwasem pomiesza* 

a drugą połową mąki obsypie się po wierz¬ 

chu , 4 tak zostawi przez noc do zakiśnie- 

nia. Nazaiutrz dolewa się letniey wody i 

mąka razem z zakisłym ciastem dobrze mię- 

sza się, z pół godziny, tak, aby ciasto nie by¬ 

ło zbyt twarde, ani miękkie. Do tego do- 

daie się soli* kminu, kopru, czarnuszki, 

lub co podoba się. Potym nakrywa się dzie¬ 

ża i w cieple stawia , póki dobrze nie żaki- 

śnie; natenczas bierze się ciasto po kawale, 

przegniata na mące, i toczą się bochenki 

wielkości upodobaney , układaią na stolni¬ 

cy lub na deskach w cieple , aby nieco wy¬ 

rosły, i wsadzi się w* piec wodą ciepłą po 

wierzchu omuskawszy. 

Pamiętać potrzeba kawałek ciasta ode¬ 

brać, mąką obsypać , i w chłodnym mieyscu 

przechować, aby na przyszłe rozczynienie 

mieć nakwaś, który dłużey nad dni kon¬ 

serwować się nie może ; gdy bardzo skwTa« 

śnieie, a inszego świeżego mieć nie można, 

potrzeba go natenczas w wodzie gorącey roz® 
moczyć. 
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Piec ani powinien być przepalony , aby . 

się chleb nie popalił , ani niedopalony , bo¬ 

by się nie wypiekł: wymiarkowanie czego,> 

doświadczenie nauczy. Chleb wypieczony 

poznać-można , gdy jest suchy, i gdy od¬ 

głos daie za uderzeniem w spód. W piecu 

umiarkowanym^, za.dwie godziny upiec się. 

powinien. r / j / 1 
P. Wiele mąki wychodzi na chleb ? 

O. Wymiarkowano , że ieden funt mą¬ 

ki , daie dwa funty, ciasta; ieden zaś funt 

ciasta, daie trzy ćwierci funta, należycie 

wypieczonego , chleba r a zatym z czterdzie¬ 

stu funtów mąki, powinno być 60^funtów 

chleba. - . . '*■ ■' 

P. . Jak zrobisz chleb pytlowy ? 

O. Chleb pytlowy tym samym sposo¬ 

bem robi się, co i razowy, wyjąwszy , że za¬ 

miast nakwasu , drożdży używa się, i potażu.- 

białego przydać można. Chleb pytlowy ży- 

tny , zamiast wody serwatką r oz czynić mo¬ 

żna, a lepiey ieszcze mlekiem zsiadłym ,od 

czego bardzo iest smaczny,, i przednie.y na¬ 

biera białości. ^ / 
— / 

P. Jak robią się ciasta & 

O. Do garca mąkj wziąść kwartę mie- 

• lea, kwartę żółtków ( da czego pospolicie wy¬ 

bija się iay kopę ) masła dobrego topionego 

pół kwarty, drożdży dobrych kwaterkę* cu¬ 

kru fuut Polski^cynamonu dwa łoty> albo je- 
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dna ułttczona gałka muszkatowa 2 drudzy zaf 

zamiast gałki biórą kilka 2iarek bobko¬ 

wych. Do dwóch tedy garcy maki, bierze 

się wszystkiego dwoić tyle , i tak daley po¬ 

stępuje sie, w proporcyi wielości mąki. Cia¬ 

sto tym sposobem robi się: 'Wsypać mą¬ 

kę na niecki , wk.c w nią drożdże , a poty ni 

mleko dobrze zlecone, bylć^yiko nie gorą¬ 

ce : rozbić to wszystka dobrze; łyżką, i po¬ 

stawić, aby się ruszyło. Gdy się ruszy, wlać 

żółtki, i wybijać rękoma , aż się ciasto wy¬ 

gładzi: potym wlać masło, i znowu wybi- 

iać;aiaksię dobrze nbiie, wsypać cukru, 

cynamonu ,-lub gałkę utłuczoną , soli dla 

smaku; rozbić ieszcze raz dobrze, i postawić 

W cieple , lecz niezbyt gorąco, 'żebygo nie 

zaparzyć. Gdy się wy ruszy, kłaść w formy, 

miarkując, aby tylko czwartą , a naywięcey 

trzecią część naczynia ciasto zabrało. Jak 

się naczynia ciastem wypełnią , wsadzić w 
piec najeżycie wypalony , j umiarkowanie 

wystudzony, i pilnować dobrze, dopóki się 

nie wypieką. Chcąc mieć baby lub placki 

żółte, zaprawią się ciasto szafranem^ 

P. Jak lukrować będziesz ciasta f 

Q• Utłuc cukru ną mąkę, i przesiać 
przez;sito; wypuścić kilka białków na ta¬ 

lerz, odmierzyć dwoie tyle cukru tłuczo¬ 

nego, i mięszać łyżką; gdy się dobrze 

przemięsza^ 3 zagęstnk, wyiąć ciasto iuż 
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upieczone, i nieco wychłodzona, i lukrów 

wać, iak się podoba ; wsadzić 2nowu wpiec 

na krótką chwilę, i wyi^ć, ażeby się cukier¬ 

nie przepalił, i nie pożółkł, u / < , 

P* Jakie leszcze użytki mieć można ze zbóż 

ozimych ?, / . ; .-i;, > 

O. Z pszenicy robią krochmal; żyta 

i pszenicy kuszę i gorzałkę. 

P- Jaki użytek krochmalu, i iak robi się f 

O. Naypospoliciey używa się krochmal 

do prania chust, i na puder. Uźywaią go 

także kucharze do tortów i pasztetów, cu¬ 

kiernicy do cukrowych ciast, i Włosi do ma¬ 

karonów. Robi się tym sposobem : Nay* 

przednieyszą świeżą, i bez śnieci,pszenicę 

moczy się w naczyniu w świeżcy i zim ney 
wodzie przez kilka dni, codzień mięszaiąc, 

i wodę odmieniając. Gdy pszenica zupeł¬ 

nie rozmoknie, i woda czysta schodzić-bę- 

dzie, co się staie naydaley dziewiątego' 

dnia , zlewa się woda w osobne czyste na¬ 

czynie , a pszenicę wybiera się w gęsty płó¬ 

cienny worek. Potyrn pszenicę będącą w 

worku,- w naczyniu iakim, iakó to w kory¬ 

tach tratuią czystemi nogami, polewaiąc po 

wierzchu ową ostatnią zachowaną wodą, aż 

wszystka mąka z otrąb wyciśnie się. Gdy 

się ustoi, zlewa się woda ostrożnie, a.kroch- 

tnal na dnie osiadły wynosi się na słońce, 

9 aby wprędce usechł. Otręby zaś, które w 
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worku zostaną, są dla kur bardzo dobrym 
pokarmem. 

P. Jak zrobisz kaszę pszenną ? 

p. Pszenica niedoyrzała zupełnie źnic 

się, i suszy w piecu. Gdy wyschnie w stę¬ 

pach tłucze się 3 potym do czystego ziarna 

wyopaławszy drze się w żarnach, j wyczyn 

szcza przetakami z mąki , drobne i grube 

Itrupy cddzielaiąc. 
P. Jak zrobisz kaszę zytną ? 

O. i Żytna kasza tymże samym sposobem 

fobisig, co i pszenna. 

P. Jak zrobisz gorzałkę ? 

0. Gorzałka lepsza iest z pszenicy, I 

więcey pożytku przynosi, pospolicie iednak 

z żyta ią robią, Można ią także robić z ro¬ 

żnych owoców i warzyw, cała rzecz na tym,, 

ąby sok ze zboża czy owocu skropiwszy wo¬ 

dą, i przez dostateczną fermentacją spiry¬ 

tusową w piwo lub wino przekształciwszy, 

pdębrac w naczynie ognisty spirytus., który 

ieszcze, wiele w:ody mieć w sobie będzie. 

Gdy za i od tey wody oczyszczony nieco i 

pdd;zielooy będzie, imię wódki nabiera. W 

robieniu wódki, na następujące rzeczy u- 
ważac trzeba: i)Jak potrzeba zboża czy o- 

Woce d[o tego przygotować ?. 2) Co uważać 

iprzy fermentacji czy zarobieniu trzeba? 

i) pali wódka ? 4} Jak palona wód- 

\ 
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Ja doskonalszy się robi? 5) Jak konserw^ 
ie się otrzymana wódka ? f: 

* * 

P. /a& potrzeba zbozęczy owoce do pa 

/ć/iia 'wódki przygotować ? 

0. Żadna myka ze zboża, żaden sok 

z ziemskich urodzaiów nie wyda wprzód 

wódki, póki w spirytusowe nie poydzie za* 

robienie, czyLi fermentacyy. Do tego zbo* 

że powinno być śrótowane , z ciepłymi go¬ 

rzcy wody zmięszane, i aby rozwolniona 

tnykav przez dodanie drożdży w doskonały 

poszła fermentacyy. Więcey i lepszey od-^ 

bierze się wódki, gdy zboże pr^ed śrótowa* 

niem1 osłodzone będzie, albowiem śjinistą 

i lipka niaterya myczna w rozwolnieniu po* 

wstaiyca, przeszkody iest niemały do przy-? 

ięcia spirytusowey fermentacyi. Słód robi 

się tym sposobem: ' —- 

Zboże w wodzi© naypfzód moczy się, 

flb.y powoli pęczniało. Takowe pęcznienie 

iest poczytkiem zepsucia śiinistey materyi* 

z czego się myka składa. Podczas takowe., 

go pęcznienia potrzeba, wodę kilka razy odr 

mienić, świeźey dodawać, aby. się zboże oie 

zagrzało, i w fermentacyy nie poszło* Lecz 

trzeba leszcze bardziey ślinistytę zniszczyć 

niateryy; ztad pęczniałe to zboże wy i mu i s 

v $ję z wody , a to wtenczas gdy będzie mięk* 

kie, giętkie* i gdy ple\yka łatwro od niego 

\ odstaie;- ąy wielkie kupy składa się na miey- 

»•» 

' ; r- l 
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scu5 gdzie umiarkowane powietrze, to iest, 

ni zimne, ni gorące, panuje; w kupach tych 

wkrótce pocznie się ciepło, i maleńkie kły 

pocp-ną się pokazywać. To iest dowodem 

zw'olniałey owey śliniscey materyi mgczney. 

Tu Uważać bardzo potrzeba , aby słód nie 

zepsuć, albowiem ieżeli dłużey poleży, wy- 

rastaię liście, i gnić pocznie, ieźeii zaś 

za prędko przerwie się ternu wypuszczeniu 

kłów, rozwolnienie ślfnistey materyi nie 

będzie zupełne, A zatym skoro zboże kły 

•wypuszczać pocznie, te icnpy przerzucić 

trzeba, by górne wfraz z spodnim rość mo¬ 

gło; potym rozszerzać ie pow’ołi, by przez 

to rozszerzanie i przewracanie częste , dal¬ 

szemu kłów wypuszczeniu przeszkodzić. 

Wynosi się potym na mieysce, gdzieby wdatr 

przechodził: i latem cienko, zimij nieco 

grubiey rozesławszy, około dwunastu dii, 

codzień dwa razy przemięszać, aż tak skru¬ 

szcie , iż Ziarkiem iak krecią pisać będzie 

można. Naostatek na wietrze Jub wolnym 

powdetrzn wysusza się zupełnie słód, lub 

w ozdowni za pomocy ognia. Piec w ozdo- 

wni tak powinien być postawiony, aby w gó¬ 

rze rozesłanemu na Jasach słodowi ciepłem 

dogrzewał, lecz dymem nie przechodził; 

pilnie też uważać należy, aby nie przesuszyć 

słodu, to iest nie przepalić, aby drzewem 

smolnym nie palić, i aby często słód na la- 
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sach mięszać* aby równa „wszędzie wysy- 
chał. Pospolicie ^jkorca zboża* górowaty 
korzec będzie słodu. - ■> 

Zboże czyli słód prześrótow^tty* zara¬ 
bia się następuigcycn sposobem: Zakradam* 
iż do każdego kotła* pięć mamy wamen za^ 

robionych* w każdey z których' tyle można 
zarobić zboża, ile kto razem palić zamyśla. 
Słowem leżeli mam kocioł, w którym ko- 
rzec cały palić można do razu; zaczym do 
wanny zarobkowey przylewam w zimie kon- 
wi 4. trzy garcowych pełnych wody zimney* 
a gprącey sześć;, wiecie przeciwnie* 4.go- 

* * f 

tącey * a sześć wody zimney. Wsypuie się 
potym korzec śrótowanego zboża, czy sło-, 

-du ,** który mocno stępieni wyrnięszać* lub 
wiosłem należycie przerobić trzeba* aby się 
grube z tego uformowało ciasto, i nic-su¬ 
chego nie zostało się. Potym przykrywa się 
wanna dobrze* i stoi dopóty, póki się wo¬ 
da w kotle' nie zagotuie. Co gdy się sianie; 
przylewa się na toż ciasto w zimie \z tey wo¬ 
dy wrzącey 18 konwi 5 wł lecie zaś 16 * a 
drugi stęplem lub wiosłem dobrze tpż prze- 

‘ mięszywa. Skoro się wszystka^ wyleie wo¬ 
da* przykrywa się znowu wanna, i prawie 

. przez pół godziny tak postoi* raz lub dwTa 
razy przez ten czas przemieszawszy. Znak 

; dobrze sparzonego zboża ipst* kiedy w pół¬ 
godziny po zaprawieniu brunatne będzie* 

j 
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i słodkiego nabierze smaku, nie zaś blade, 

sJUniste i kleiowate, gd^ takowa robota ła¬ 

two przypalona być może. W pół godziny 

odkrywa się wanna , robota dobrze przewra¬ 

ca się, aby nieco ochłodła. We dwie go¬ 

dziny po zaprawieniu przylewa się wody zi- 

Diney 20 do 24 konwi , aby robota nietylko 

rzadkości nabrała, ale i zupełnie ochłodła, 

by iey drożdże przydać można. Drożdże ie- 

żeli będą dobre, dosyć na konwi iedney , 

Jeżeli złe, według proporcyi przydać trze¬ 

ba. Skoro się iuż przyleia drożdże, trzeba 

całą massę przez kilka minut dobrze i mo¬ 

cno przerobić, potym przykryć , i tak zo¬ 

stawić. W kilka godzin potym* podobnym 
sposobem i druga zaprawia się wanna, i tak 

daley, każda pożniey kilką godzinami, aby 

wyrobienie czyli fermentacya, nie iednego 

kończyły się czasu. Jeżeli po dwóch godzi¬ 

nach ną wierzchu powstanie piana , i zboże 

w gorę s ię wzbiię, to będzie znakiem, iż 

wyrobienie dobre, i żadnego w robocie nie 
było błędu, 

P, Ca uLuaiąó przy wyrobieniu czy fermen- 

tacyi trzebaf 

O. W zarobieniu na następuiące rzeczy 

Uważać trzeba: i) Aby robota maiąca póyść 

Wr wyrobienie C2yli w fermentacyą była do¬ 

statecznie rzadka. 2) Do wyrobienia czyli 

fęrmęątaęyi trzeba mięć pewien stopień cie* 
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7 pfa 5 tak wewnętrznego, iako zewnętrznego* 
/ Wewnątrz aby robota była tak ciepła iak 

mleko świeżo wydoione , albo na ciepło-mie* ( 

rzu Keam: 24. stopni w iecie, a 30.w zimie* 

Zewnętrzne ciepło mniey więcey, do tegoż 

podobne być powinno. 3) Robota czyli mas- - 

sa wzięta ogólnie, trzeba aby na mieyscil 

spokoynym stała. 4) Wanny tak trzeba aby* 

sporządzone były, by massa do zarobienia 

podoscatkiem mieysca miała. 5) Zarobienie 

nie powinno być zupełnie od zewnętrznego 

powietrza ochronione, a zatym przykryte 

nieco być powinno* d) Zarabiaiącey, czy-, 

li fermentuiącey się massie trzeba dostate¬ 

czny dać czas, aby do swoiey doskonało¬ 

ści i końca doszła, co się dzieie pospolicie 

do 40 lub do godzin. 7) Trzeba ten moment' 
czasu, w którym zarobienie skończy się, 

pilnie uważać, albowiem gdy niedość wyro* 

bi, wódki wiele 9traci się; gdy wyrobiona 7 

robota długo postoi, wkrótce nabędzie kwasu, 

a nakoniec i w zgniliznę póydzie, co tak- | 

że szkodliwe ićst do wydatku wódki* Mo* 

ment wyrobioney roboty iest ten, gdy burze¬ 

nie się ustaie i w górze będąca massa opada® 

Chcąc nadać szczególny smaki zapach 

' wódce , mięszaią się różne nasiona , zioia , 

korzenia, utłuczone lub pokrajane drobno, 

aby wraz z robotą zarobiły. Pospolicie mię* 

szaią w korzec zarobionego żyta ,dwie kwar- 
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ty, a nayWięcey 4 funty anyżu tłuczonego, 

wtenczas gdy się gorącą wodą zaprawi zbo¬ 

że, aby to zarobiło , a tak pierwsza wódka 

nabierze anyżowego smaku : takowa gdy je¬ 

szcze przez alembik przepędzi się, dodawszy 

anyżu tłuczonego 4 funty i kwartę soli, nay- 

lepszą anyżowy, mieć będziemy wódkę, 

Podobnież 2 mięszaniny innych rzeczy dzie¬ 

le się. 
P. Jak się pali wódka z wyrobionej iuż 

massczyli robotyl 

O. W paleniu wódki główniejsze rze¬ 

czy następujące zachować trzeba: 1; Robo¬ 

tę natychmiast w kocioł kłaść trzeba, skoro 

piana opadać zaczyna, a robota klarownieie. 

a) Kocioł nie trzeba bardzo napełniać, a ro¬ 

botę tak długo w nim mięszać, póki się nie 

zmiarkuie, iż ciepło iuż poczyna większy 

część pędzić i wbiiać w gorę. 3} Skoro 

ciepło pocznie czyściejszą roboty cząstkę 

w górę pędzić, natychmiast kapelusz nałożyć 

trzeba, i szpary iego gliną, lub też ciastem 

dobrze zamazać- Poznaje się to iepiey w 

tedćzas, kiedy drewno u spodu, którym się 

mięS2a , tak gorące będzie3 iż się go bez spa¬ 

rzenia siebie dotknąć nie można, 4) Im 

Wolniey robota przymałym pędzi się ogniu, 

tym tnocnieysza i. ognistsza będzie wódka. 

5) Ani kapelusz, ani rury: przez które wód¬ 

ka idzie, być gorące nie powinny- jeżeli 
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» wspomniane części będą gorące,, zatym Spi¬ 

rytusowa cząstka wódki ^pali?1 się mtisi, V 

zatyniJ mniey i podleyszą odbierzemy wód¬ 

kę. Rury więc od kapelusza powinny być 

zanurzone w' zimney zawsze wodzie. For¬ 

ma kotła-, kapelusza, rur i pieca,'iaka być 

powinna? wieleby o tym pisać. Kto zakła-. 

da gorzelnią, starać się o to powinien, aby 

wszystko podług nowyych naylepszych do* 

świadczeń i wynalazków uskutecznił, gdyż 

od tego zawisł wielki wydatek wódki* * <0 

Konew trzeba aby przykryta była, a wód* 

ka przez iiltrum czyli ' płotno w* nię szła* 

Konew ta do korca zboż^, od jzj garcy być . 

powinna. 

P. Jak otrzymana wódka doskonalszą ^robi, 

się*. / ^ 

-O. Do doskonałości czystey wódki 4 

wymagaią się rzeczy : 4) aby czysta i kla¬ 

rowna była; 2) ani kwaśna, ani ołeiowata; 

3) smaczna; 4) część spirytusowa mocniey- 

sza niż wóda* Im więcey tych będzie kon« 

dycyi, tym mocnieysza będzie wódka. Je¬ 

żeli od wody tak oczyszczona będzie , iż ią 

dla mocy pić nie można, traci iuź imię wód¬ 

ki, j nazywa się spirytusem winnym* Po¬ 

każę krótko sposoby, które te własności czy¬ 

stey wódki sprawić mogą. Jeżeli chcemy 

aby była czysty, przez filtrum ią w konew 

puścić trzeba* które albo zkuczbai, albo s6 

1 

/ ' 
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sukna być może. W pierwszey dystyilacyi 

wiele kwaśnych i oleiowatych znaydzie sie 

czystek. Wódka nietylko takiż będzie mia¬ 

ła smak, lecz i tyle ieszcze wody, iż le¬ 

dwie część ową spirytusową rozeznać mo¬ 

żna* Zaczyni w gorzelniach rzecz takową 

nie wódką 5 lecz klarem nazywają. Aby 

Więc klnr takowy oczyścić i dobrą z niego 

2robić wódkę 5 nieniasz innego sposobu, tyl¬ 

ko go znowu wdać w kocioł i powoli przy 

wolnym ogniu, któryby nie był sposobny 

pędzenia wody w górę , dystyliować. Ro¬ 

bota takow a zowie się w gorzelniach , czy¬ 

ścić wódkę. Z tym wszystkim czyszczona 
takowa wódka , ieszcze nie iest zupełnie od* 

dzielona od wody i więcey niż dwie trze¬ 

cie części wody w sobie mieć będzie, lubo 

ią czystą i do napoiu zdatną nazyw^aią, 

P. Jak się xachówtiie otrzymana wódka l 

O. Do tego trzeba: i) Aby wódka w 

Chłodnym bardzo stała mieyscu, bo ciepło 

wpędza w górę spirytus, przez co wieleby 

go utraciła, z) Następnie zatyrn , aby nay- 

tnnieysze szpary w naczyniach iako naypil- 

niey zaprawić. 3) Trzeba aby naczynia te 

źaw^ze były pełne, gdyż pełność przeszka* 

dza burzeniu się, a przeto i spirytusów u* 

tracie. 4) Uważać potrzeba na dobroć na~ 

czynią i nowrych nie używać, ażby przez 

kilka dfti wodą gorącą zaparzyły się : gdyż 

in a® 
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inaczey nowe drzewo wiele wsiąknie wsie- 
bie spirytusu. . - ■ 

P. Jaki masz pożytek Z palenia wódki ? 

O. Oprócz samey wódki, którą daleko 

lepiey i łatwiey niż zboże spieniężyć mo-. 
żna* za każdym warem odchodzi jeszcze 

braha* która dla bydła i wieprzy iest wy¬ 

śmienitym pokarmem. Odchodzi także nie- 

dochód* z którego octy dość dobre robić 

umieią. 
• i 

& 

ARTYKUŁ II. : 
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O użytkowaniu zet zbóż iarych. 

Pytanie. Jak użytkować możesz ze zbóż iarych f 

Odpowiedź. Ze zbóż iarych robią się 

rozmaite kasze* które są nayzwyczayniey- 

szym ludzi pokarmem, lub gotuią się tylko* 

Jak grochy.' Z ięczmicnia robią piwo * a czę¬ 

stokroć i chleb rnięszaiąc z żytem. Z owsa 

także robią chleb w niedostatku żytnego# 

Kasze naypospolitsze są: Jęczmienne* gry¬ 

czane* łaglane i owsiane. 

P. Jak zlrobisz kaszę ięczmienhcft 

O. Kaszów z Jęczmienia iest kilka ga¬ 

tunków* iako to: ordynaryina* drobna*** 

Płukana* perłowa i pęcaki 
to 
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P. Jak zrobisz kaszę, ięczmienną ordyna- 

ryiną ? 

O, Bierze się pięknego i nieprzeieżałe* 

go jęczmienia i suszy go się , a potym z lek¬ 

ka przedziera razy dwa, w młynie lub żar¬ 

nach, na krupy, za każdym razem darcia, 

maią być z plew oczyszczone i na dwoie 

dzielone, iako to drobnieysze i grubsze. Z 

korca jęczmienia pięknego , może być kaszy 

ćwierci trzy. ^ 
P. Jak zrobisz kaszę ięczmienna otłukana ? 

O. Wziąść jęczmienia w naylepszym 

gatunku bez grochu, obrać go z kąkolu i 

nie susząc utłuc, skrapiaiąc wodą, a po prze¬ 

suszeniu zaś wyopałać i znowu tłuc , aż łu¬ 

ska ze wszystkim zeydzle; natenczas do¬ 

suszywszy dobrze na słońcu, lub w izbie 

ciepłey, mleć w żarnach, a darte mielone 

wyczyszczać przetakami z mąki, większe 

krupy do większych, a mnieysze do rnniey- 

szych odbierając: dla pozoru zaś i białości, 

mąki pszenney trochę wsypawszy, rękoma 

przecierać, potym wyopałać. 

P. Jak zrobisz kaszę perłowa ? 

O. Z naypięknieyszego i obranego ję¬ 

czmienia robią się perłowe krupki; umieię- 
• t * 

tiu młynarze , umieją ocierać tak końce ziar- 

- nom, iż sraią się okrągłe iak śrot. Z korca 

jęczmienia może być około ćwierci krup 
perłowych. 

1 
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P. Jak zrobisz pęcak f r 

O. Ną pęcak jęczmień surowy biorą* 

; i tylko się^ plewy Wstępie utłuką a ziarna 

całe zostaną i mało' więc ubędzie od miary 
jęczmienia* 1 

P« Jak zrobisz kaszę gryczaną t 

v O, Kaszy gryczaney są także różne ga¬ 

tunki , to iest 1 ordynąryina, drobna i ob* 

warzana. - ^ 1 
P* Jak zrobisz kaszę gryczaną ordynaryiną ? 

O. " Na kaszę pełną grykę wybierać na¬ 

leży ,_którą lekko posuszywszy i z łuski pier* 

wszy raz otarłszy 5 zaraz włyopałać na krupy; 

po zdarciu puścić na przetaki dla oddziele¬ 

nia krup małych od dużych *. potym . zno* 

wu na czysto wyopałać* Z korca dobrey 

gryki powinno być połowa kaszy * prócz mą- 

ki przydatney dla ludzi * lub dla wieprzy* 
P. Jak zrobisz kaszę gryczaną drobną? 

O. Na krupki drobne* potrzeba grykg 

iak nayprzednieyszą i nieprzytęcfrią wybie*. 

rać potym ta moczy się w wodzie, i- pły- 

W?aiąca odrzuca się," ta zasJctóra na dnie zo- 

' stała z wody wysącza się, i póki jeszcze moJ 

krą* idzie pod kamień, lekko mieląc i za ka¬ 

żdym, razem prze^ rzadkie sito, lub gęsty 

przetak krupki odsiewając, i plewy opalając* 

Pierwsze krupki są podłe* dalsze lepsze, 

które po skoriczoney robocie wysuszyć na¬ 

leży* Krupek tych nie wiele będzie* lecz 

" ‘ *© a ' 
. V \ 
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mąki dostatkiem. Drugi sposób robienia 

krupek iest, aby grykę odarłszy z łuski i 
oprzątnąwszy , skrapiaiąc trochę wodą, rę¬ 

kami przecierać poty, aż póki nie sianą się 

krupki drobne 5 od większych oddzielając. 

P. Jak zrobisz kasze gryczaną obwarzaną? 

O. Wziąść gryki czystey, w wór nasy¬ 

pać > zawiązać, i póty w kotle gotować, póki 

ziarno nie będzie miękkie; ostudzić potyni 

i zaraz w piecu wysuszyć, ażeby nie kwa¬ 

śniała. Po wysuszeniu zaś 3 w żarnach z lek¬ 

ka opędzić łuskę i onę wyopałać. 

P. Jak zrobisz kaszę iaglaną f 

O. Proso w wolnym duchu wysuszyć, 

potym zmoczywszy trochę, w stępach otłu- 

kiwać i nieckami wyopałać po kilkakrotnie, 

aż będą czyste: po ochędożeniu takowym, 

wysuszyć przyzwoicie , aby w schowaniu nie 

psuły się. Z korczyka prosa , może być ia- 

gieł połowa. Podobnym sposobem ber obra¬ 

ca się na kaszę. 

P. Jak zrobisz kasze owsiana ? 
i w <■ 

o. z owsa robią surową i obwarzaną 

kaszę. Na surową owies \v stępie tylko u- 

tłucze się, albo w młynie z łusek opędzi i 

takowa kasza będzie biała , lecz z trzech 

ćwierci owsa, ledwie ćwierć jedna. Na ob¬ 

warzaną gotuje się owdes, iak na gryczaną, 

wysusza i z plewy opędza, a taka będzie 

żółtawa. 
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P. /a& zrobisz piwo z zęczmicnia? 

O, Piwo robi się pospolicie ze słodu 

jęczmiennego, lubo można z pszennego i o* 

wsianego, lub z mięszaniny tego wszystkie¬ 

go. Piwo aby było dobre i zdrowe, potrze* 

,ba: 1) Aby,słód był z dobrego ziarna i do¬ 

brze zrobiony, około którego tak chodzić^ 

należy, iak przy gorzałce opisało się. 2) 

Aby mu przyzwoicie dodać dobrego chmie¬ 

lu. 3) Aby woda była zdrowa. 4^ Aby byC 

ło czyste i klarowne, ę) Aby było dobrze 

wygotowane. 6) Aby go młodo nie używać. 

^ Piwo robi się tym sposobem: > 

Zmielony słód wsypać^w kadi, a przy 

ustawicznym mięszaniu nalewać wrzącey wo¬ 

dy, mniey lub więcey, im leksze , lub mo- 

cnieysze ma być piwo; ałbo słód gotować 

w kotle podobnież ustawicznie mięszaiąc. 
Czerpa się potym i nalewa w drugie naczy¬ 

nie tak przygotowane, aby.słodziny zostały 

się, a breczka w podstawione* trzecie na¬ 

czynie wyciekała, Wziąść breczki dwie 

trzecie części i dodawszy chmielu podług ie- 

go dobroci, ugotować w kotle na wolnym 

ogniu , ani zbytnie, ani za mato, ustawi¬ 

cznie mięszaiąc: gdy smak pokaże, że iuż 

ma dosyć, wlać resztę breczki, a nakrywszy 

kocioł, podgotować nieco bez mięszania. 

W tym ustaw nad kadzią kosz, w który 

czerpaiąc, piwo przeciecze, a chmiel zosta- 

' * 

I 





Katechizm 3io 

nie się; wtedy przemieszać dziurawemi ło- 

patarn: dla ostudzenia. Na prędkim ostu¬ 

dzeniu piwa wiele zawisło, do tego robię 

kisztochy, to iest naczynia obszerne, a ni* 

skie,'a^.ehy piwo w nich nad kilka cali wy- 

żey nie było, przez co prędko ochłodnie. 

Gdy ochłodnie, a nie oziębnie, przelać w 

kadź, dodać dobrych drożdży świeżych , po* 

dług wielości piwa, do zaroienia, na którym 

wiele zawisło. Jeżeli piwo ma być dobre i 

zdrowe , postoi w roieniu kilka dni, i im 

dłużey, tym lepiey; potyrn zebrać z wierż* 

chu drożdże, piwo zaś w beczki pozie w a ć, 

w których gdy powtórnie wyroi się, podo- 

lewać beczki, poobcierać, zaszpu ntować i 

do piwnicy zaprowadzić, Po korcu słodu 

pospolicie robię 90 do ioo garcy piwa ordy- 

naryint^go; dubeltowego zaś 50 do 60. garcy. 

Piwo w butelki lub gąsiory zlane, czyściey* 

sze i smacznieysze będzie. Do dubeltowe* 

go piwa dodaią różne przyprawy z korzeni 

i ziół, iako tatarskie ziele, lebiotka, pio¬ 

łun, rozmaryn, leuanda , poley, geticysnna 

i t.p. Jęcz w tym przyzwoitą proporcją za¬ 

chować należy , czego doświadczenie nay- 

lepiey nauczy. 

Po dobrym piwie robi się jeszcze pod* 

piwek, nalewając na słodziny wTrzącey wody, 

i przepuściwszy osobno, z chmielem ugoto¬ 

wać, i daley tak czynić, iak koło piwa* 



mmmm 
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Pozostałe sfodziny dla bydła i wieprzy 
tą dobrym pokarmem. .. ' 

/ , P. IV niedostatku drożdży, iak zaradzisz 

sobie l ' - > ' ' , 

O. Częstokroć?, osobliwie do gorzałki 

braknie drożdży, lub zdaleka sprowadzać 

trzeba one, czemu aby zaradzić, wynalezio¬ 

no kunsztowne drożdże, które się robią na- 

stępującym sposobem : na iz godzin przed 

potrzebą zadania drożdży do fermentacy.i bie¬ 

rze się mąki pszenney prękney, a lepiey- je¬ 

szcze ze słodu pszennego, lub ięczmiennego 

na wietrze tylko suszonego pół ósma funta,, i 

ta rozkłóci się z ciepłą wodą, aby było dosyć 

gęsto. Potym rozpuszcza się gorącą wodą tak 

aby-miało podobieństwo do zwierzchnich t 

czyli szpuntowych' drożdży piwnych. Po¬ 

tym wystudzić massę, aby rękę w. niey, u- 

trzymać można, i wlać na to półgarca,. albo 

i więcey dobrych drożdży piwnych 9< lub ja¬ 

kichkolwiek. Mięsznć pilnie tę tnassę z droż¬ 

dżami, i postawić w mieyseu dobrze cie- 

pły m. Wkrótce zacznie mięs-zanina,mocno 

fermentować, którą* w tym momencie', gdy 

do nayw*yższego stopnia doydzie , - używać 

trzeba*,do zarobienia* massy. Którey.tyle do¬ 

daje się iak i innych, zwyczaynych piwnych 

drożdży. 

Drugi sposób* robienia drożdży iest. na- 

stępuiący i Należy zwyczayny słód ięczmien* 

V/ ; 
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ny, zemleć na miałką mękę, i nalać go w 

czwórnasób tyle ( podług wagi ) goręcą wo- 

dę, w którey cokolwiek chmielu' warzyło 

się. Ta mieszanina zwykłym iak piwo za¬ 

kłóca się sposobem, chłodzi, i gdy iest le¬ 

tnia , drożdżami zadaie, i burzy. Po wyro¬ 

bieniu zyskuie się niemal połowę zwierz¬ 

chnich, a połowę spodnich drożdży. Ostatnie 

mieszają się znowu z pozostałym płynem, i 

leią w w’ęższe wyższe naczynia, gdzie bę¬ 

dzie się burzyć na nowo, i wierzchnie wy¬ 

rzuci drożdże. Tak się kontynuie używaiąc 

zawsze węższych naczyń dopóty, póki się ta 

mieszanina burzy: tym sposobem znaczną 

ilość mieć można dobrych , i do wszystkie¬ 

go zdatnych drożdży. Gdyby ta robota w le- 

cic miała się odbywać podczas wielkich u- 

pałów, potrzeba połowę przeznaczoney wo- 

dy dn jem w7przódy z chmielem przegotować, 

i w piwnicy znowu ostudzić, ażeby dolewa¬ 

jąc nią przyspieszyć ochłodzenia, i od zn- 

wczesnego zaburzenia uchronić. Jeżeli te 

drożdże w zimie robią się, i nie potrzebują 

przechowania nad 4. do 6. dni, można bez 

dodatku chmielu obeys'ć się* 

P. Jaki masz sposób , izby. groch w zimie 

mieć zielony ? 

O. Latem nazbierawszy grochu zielo¬ 

nego, trzeba go ocięgnęć w wodzie wrzą- 

cey, iak tylko woda się zagotuie, wysypać 





groch na sito* żeby woda osi^kła, toż wło¬ 

żyć do pieca ciepłego, i coraz* poruszać; 

ażeby się ziarna nie pokleiły. Po dwudzie¬ 

stu czterech godzinach., ink uschnie dobrze* 

wyi?ć i .konserwować do zimy. \ ’<* ć 

^ ARTYKUŁ IIL 
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0 użytkowaniu z roślin przędzo-. > 

daynych. 

Odpowiedź. Nayzwyczaynieysze u na* 

rośliny s^, len i konopie,;z których płótna,, 

wszelkiego rodzaiu bielizna, postronki, lj- 

ny, i ty iii podobnie mamy Skórka na tych 

roślinach umiciętnie przygotowana', daie 

przędzę, z którey robią nici, a z tych'płó¬ 

tna. <,, 

. P. Jak przi/gotuiesz len , abp dal przędze ? 

O. Gdy len dostoi się, wyrywa się z 

ziemi, i powiązany w małych snopkach su¬ 

szy na słońcu, gdy wyschnie bierze się po 

snopku, i żelaznym grzebieniem szypułki 

z nasieniem odrywają się;, łodygi zaś sa- 

hie moczą się w wodzie na słońce wystawio- 

ney, j przykładała kamieniami: po kilku 
dniach, gdy skóreczka zwierzchnia gnić za- n 
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cznie, i łatwo odstawać, wyimuią się 2woł 

dy i obsus2aią w piecu umyślnie i osobno 

na to zrobionym3 aby przez zaięcie się przę¬ 

dzy, niebespieczeiistwa od ognia uchronić 

eiv% Drugi sposób moczenia Jnu iest ten: 

rozesłać len na zieloney trawie , w czasie 

gdy wielkie rosy bywaią, gdzie tak długo 

poleży, dopóki przez powietrze, rasę i słon¬ 

ce , odmiękczany, j wysuszany, do tego sto¬ 

pnia skruszcie, iź przędza łatwo od niego 

odstawać będzie. Len takowy daleko iest 

lepszy i mocnieyszy. 

P. Jakim sposobem oddzielisz przędzę od 

łodygi { 

O. W kilka dni po ususzeniu, gdy len 

nieco odmięknie, połamie się w wiadomey 

drewnianey cierlicy, gdzie części przędzy 

od nieużytecznych oddzielą się paździerzy; 

potym przetrzeć 3 obić, wyczesać przez dró- 

ciane grzebienie, najprzód rzadsze, przez 

które oddzielą się pakuły, potym przez gę- 

ścieysze, nakoniec przez bardzo gęste; tak 

podzieli się przędziwo na nayprzednieysze , 

średnie, i grube, które poskręcać w pień¬ 

ki , warkocze, lub innym lakowym sposobem. 

Prze chowuie się aż do wyprzędzenia w fa¬ 

sach drewnianych, na mieyscu suchym. Przę¬ 

dziwa lniane im iest dawniejsze, i potym 

ieszczc raz przez grzebienie przepuszczone, 

tym lepiey wydoskonala się. 
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P. Po czyni poznasz dobrą przędzę ? 

(9. Gdy iest'długa 3 nieostra, czysta, 

mocna, nie czarniawa, ani zielona , lecz ni¬ 
by srebrnego Jcoloru. - ; * 

P# Jak uczynisz Len miękkim? N 

O. Włożyć na dno kociołka słomy, po¬ 

łożyć szychtę lnu, na ten nasypać nieco ha- 
łunu , mydła, i popiołu wierzbowego; gdy 
się tak z kilką szychtami uczyni} nalawszy 
wody, gotować godzin sześć, potym wy* 

brać, opłdkać, na słoiku wysuszyć, i wy** 
czesać. v / 

P. Jak przędzę na nici wyrabiać będziesz ? 

O. Nici przędą pospolicie nakądzielią 
lecz daleko sporzey idzie na kołowrotku. 
Gospodyni dobra , starać się powinna, o nay-i 

lepsze kołowrotka, i wyuczyć prząść na nim 
dziewki- Kołowrotki Hamburgskie maią zą 

n&ylepsze. Nici stosownie do potrzeby ro- 
bią się grube, cienkie, i naycieńsze: te po¬ 
ty m , iak na pończochy, skręcają się we dwa- 
ie, troie, i t. p. stosownie do potrzeby, 

\ 
[ 

__ \ 

P. Jak przygotuiesz konopie t aby dały 

przędzę ? 

O* Konopie wyrwane, i osuszone, mo¬ 
czą się podobnym sposobem iak len, i cała 
koło nich robota, tak, iak koło lnu odby¬ 
wa się. Radzą konopie wysuszone przecho¬ 

wać ptsefc simę, i dopiero na wiosnę moczyć 

i 
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ie, gdy wierzbina pęka. Moczenia konopi 

są jeszcze dwa sposoby następujące: 

Sposób pierwszy: Konopie maią w sobie 

wiele smoły 1 żywicy, dlaczego podłą daią 

przędzę,lub umieiętnego około siebie potrze¬ 

bują chodzenia. Dla oddzielenia żywicy 

i smoły wynaleziono następujący sposób: 

wziąść dwa funty potażu , albo funt potażu 

i funt wapna niegaszonego, i tym zaprawić 

50 garcy wody, w którey konopie moczyć 

się maią. W niedostatku potażu wziąść 6„ 

funtów popiołu , ugotować dobrze w wodzie, 

i przydać do tego półtora funta wapna nie¬ 

gaszonego , tym ługiepi zaprawić kadź ma¬ 

jącą w sobie jo garcy wody. Do tey kadzi 

kładą się pęki konopi 5 ile zmieścić się mo¬ 

że, gdzie powinny moknąć przez dwa dni. 

Po dwóch dniach trzeba wyiąć umoczone 

konopie, i włożyć dowody prostey, lub in- 

ney, gdzie moknąć maią przez 4. dni; do 

kadzi znowu nowe pęki konopi kładą się, 

pótym w wodzie moczą, i tak ze wszystkie- 

mi konopiami postępuie się. 

Sposób drugi Za pomoćą tego sposobu, 

moczenie konopi w dwóch godzinach odby¬ 

wa sif, a to iak następuie : 

i) Ogrzać wodę blisko do zawrzenia, 

to iest do J72 i 75 stopni, na ciepłomierzu 

Re&umura. 2) Dodać pewną ilość zielonego, 

czyli naytaószego mydła, stosowną do cię- 



. 
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żaru konopi mających wymoczyć się. 3) Za¬ 

nurzyć konopie tak,* żeby woda okrywała ie, 

zamknąć najczynie* i usunąć od ognia. 4) 

Zostawić takim sposobem zanurzone i zam¬ 

knięte konopie, przez ciąg dwóch godzin. 

Waga mydła potrzebna do zupełnego 

wymoczenia * iest do wagi surowych konopi, 

iak 1 do 48 * waga zas' konopi do wagi wody * 

iak 48 do 650. Xo ie6t dw a funty mydła na 

96 funtów'surowych konopi* i 1300.funtów' 

wody. Można takowe wymoczenia czynić 

następnie iedne po drugięh§ dodając za ka¬ 

żdym razem taką ilość wody* iaka w poprze¬ 

dzającym ubyła * i ogrzewając na nowo wodę. 

Uży wać w'ięc można takitn sposobem * teyżc 

samey wody przez dni 15. 

Wydobyte z naczynia konopie * nakry¬ 

wają się słomianemi matami* aby nie tracąc 

naglę swoiey wilgoci stygły powoli. Naza¬ 

jutrz rozściełaią się garściami na deskach, 

tak* aby końce grubsze * coraz szerzey* idąc 

od wierzchów rozkładać. To uczyniwszy* 

toczy się po nich walec kamienny * albo dre¬ 

wniany z przyzwoitym ciężarem* aby ie spła¬ 

szczyć* i usposobić włókno do łatwego od¬ 

dzielania się kostry ; co się za pomocą zwy® 

czaynych odbyw’3 narzędzi * i to z równą ła¬ 

twością* czyli konopie będą wilgotne * czy 

v suche. Powiązawszy wierzchołki^ każdey 

'garści oddzielonego iuż włókna , rozściela 
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śię wilgotna • pieńka na trawie i przewraca 

$ię zwyczaynym sposobem, naostatek po 6 

lub 7 dniach , składa się do magazynu. Tym¬ 

że sposobem chc^c na sucho włokno od ko- 

stry oddzielić, potrzeba konopie po wymo¬ 

czeniu i spłaszczeniu garściami rozesłać na 

^trawie. Takowe rozścielanie , do łatwiey- 

szego oddzielenia i wybielenia pieńki , ko¬ 

niecznie iest potrzebne. Tym sposobem mo¬ 

żna moczyć konopie i w zimie , byle nie w 

wielkie mrozy. Chcąc zaś tym sposobem zna¬ 

czną ilość przez^dzień wymoczyć konopi , 

potrzeba użyć dużego kotła do gotowania 

Wody, z rurą u spodu , i mieć kilka beczek, 

Wktórychby konopie iuż ułożone były , i tak 

do dwóch naprzykład beczek wpuszcza się 

woda , i nakrywami zatyka, i do drugich ^ 

woda znowu gotuie się. Gdy woda zago¬ 

tuje się w kotle, wylewa się zaraz do beczki, 

i to właśnie będzie stopień potrzebny cie¬ 

pła wyżey opisany. Moczyć dłużey konopi 

nad dwie godzin nie trzeba , bo poczernieją 

] słabszemi staną się, przyzwoicie zaś wy¬ 

moczone , są pięknieysze i mocniejsze od 

żwycżaynych. / 

Tak przygotowani konopie czy len , 

1 na nici uprzedzone , bielić potrzeba , bądź 

to gotowe iuż płótno, lub przędzę. 

P* Jak bielić płótno będziesz f 

C\ W bieleniu płótna wiele zależy na 
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własności wody; dla tego nim się przystąpi 

do tey . roboty , potrzeba wprzód wyflaleść 

takie mieysce, na którym znayduie się woda 

dobra 5 to iest czysta i łagodna , woda bo* 

wiem ostra z krynic i źrzódef, tudzież wo* 

da maiąca przyinięszane rozmaite części obce* 

do tey roboty iest niezdatna. Doświadczo- 

no , że płótno bielone w wodzie czystey i 

łagodney, nietylko przyiemnieyszą ma bia* . 

łość, ale łatwiey i prędzey przyimuie wszel¬ 

ką farbę, i lepiey ją wydaje. Właściwie 

biorąc bielenie, nic innego nie iest , iak tyl¬ 

ko uwolnienie płótna od wszelkiego rodza¬ 

ju farby. Ponieważ zaś„ ta z trudnością od 

płótna odłącza się, farbiarze na to rozmaite. _ 

wynaleźli sposoby. W samym bieleniu , tak 

postąpić należy : 

1. ) Wsypać w wodę mąki żytney , i za¬ 
kłócić dobrze, tak przecięż , aby nie była 
zbyt gęsta, lecz tylko mętna. Zagrzać tę 
rnięszaninę u ognia* aby .nie była gorąca * 

tylko ciepła, i włożyć w nią płótno, które 
ma się bielić, niaiąc na to baczność, aby płó¬ 

tno zamaczało się dobrze; niech tak leży 
przez 4fc godzin. Wyiąć potym, wytrze« 
pać mąkę, z którą bardzo wiele brudu od 
płótna odeydzię ,i wyprać w czystey wodzie. 

2. ) Zrobić ług z potażu, wapna niega* 
szonego, i wody w umiarkowaney proporcyi 

wziętych i poniięszanych, w którym namo- 

( 
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czyc płótno i przez g lub 4 dni w nim po¬ 

trzymać. Takowy ług wyciąga z przędzy 

szlamowitość, i inne różnego koloru części. 

g. To zrobiwszy przystąpić do samego 

bielenia. Obrać na to mieysce blisko wody 

równe, ze wszech stron wolne , dzielności 

promieni słońca wystawione, nie blisko go¬ 

ścińca , aby kurz na płotno nie zalatywał. 

Na tey tedy rozciągać się będzie płótno do 

bielenia. Aby go wiatr nie kręcił, przy¬ 

szyć na końcach , a ieżeli półsetki długie, i 

na środkach tas'my, któremi przywiąże się 

płótno do kołków w ziemię wbitych. 

4. ) Polewać trzeba płótno konewką o- 

grodniczą, ile razy wyschnie. Rozciągając 

płótna uważać trzeba, aby nie zawsze iedną 

stroną na ziemi leżało , lecz co dzień prze¬ 

wracane było. 

5. ) Przyśpieszyć można wybielenie, 

gdy płótno wwryżey opisanym ługu częściey 

rnoczyc się będzie , który wszelki brud nay- 

mocniey wyciąga. 

6. ) Do zupełnego uwolnienia płótna 

od cząstek ziemnych, użyie się mleka kwa¬ 

śnego, a to w ten sposób : włożyć płótno w” 

wannę, nalać mleka kwaśnego tyle , aby płó¬ 

tno ze wszystkim zabrało. Deptać go po- 

tym nogami, i przewracać dopóty, dopóki 

zupełnie i równo wszędzie nie zamoknie. 

Gdy tak wydeptane w mleku przez kilka go¬ 

dzin 
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idzin poleży', wyiąć gb i przepfókać, riay- 

przód w wodzie czystey a potym \p mydle. 

Nakrochmalić umiarkowanie , wymaglować 

i złożyć w sztuki. 

' Hollendrzy 6urowe płótno' przekładają 

mydłem czarnym, którego db bielizny pospo¬ 

licie używają, tak przełożone wkładają w 
—• < 

wannę, którą pokrywaią suknem grubym: 

potym ugotowany'ług z popiołu, leią do 

wanny przez sukno, resztę dolewaią wrzącą 

xvodą, nakrywają tę wannę, Itak trzymają 

przez 6 godzin: potym dobywaią płótno, 

mydlą, płóczą i odsyłają do blechu. J 

A R T y K U ,Ł IV. 
* i ' 

, -V • . , 

0 użytkowaniu z roślin ołeio-daynych. 
’ / / -' 

' <* 

Pytanie.' Jakie rpśtinp o lep wydaią ? 0 
Odpowiedź. Rozmaite : naypospoliciey- 

robią u nas oley z nasion rzepaku , lnu, ko¬ 

nopi , buczyny 5 orzechów, gorczycy, maku , 

słoneczniku, rzodkwi zamorskiey i tym po¬ 

dobnie. 

- P. Jak się robi otęp z rzepaku t 

O. Rzepak icst ozimy i jary, nam tylko 

iary iest znaiotny* Zimowy sieie się przęd 

2imą na gruncie nawożonym , wyrasta.przy- 

9złey, wiosny na półtora łokcia wysoko, li* 

- - . ' A ii 

i 
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i 

ście ma rzepnym po3obne5 kwitnie żółto 3 

na końcu Czerwca doyrzewa. Rzepak iary 

zewszystkini ozimemu iest podobny 3 gruntu 

takiego5 iak na jęczmień, potrzebuje; sieię 

się na wiosnę , gdy iuż nie masz boiaźni mro¬ 

zów. Rzepakowy oley nayprzydatnieyszy 

iest do lamp i smarowania wozów; iednak 

lud pospolity używa go do okrasy potraw 

przesmażywszy wprzód z cebulą marchwią y i 

tym podobnie, i na końcu wodą okrapiaiąc 

łub octem dla odięcia smaku zbyt gorzkiego. 

* Oley robi się następującym sposobem: 

przysuszyc nieco rzepak , potym utłuc w stę¬ 

pie 3 lub we młynie na mąkę 5 wyopałać, i 

ieszcze tłuc na drobnieyszą mąkę. Potym 

zacieraćgo w nieckach , aby w ilgoci - nabrała 

mączka 5 która kładzie się wpanew5 i smaży 

zwyczajnie. Potym wykłada się w płaty i 

w prasie wyciska oley. Makuchy pozostałe 

w płatach^ są wyśmienitym pokarmem dla 
wieprzy. 

P. Jak zrobisz oley. zc lnu ? 

O. Oley lniany tymże sposobem 3 co i 

rzepakowy robi się. Malarzom i drukarzom 

iest potrzebny. - Jeden funt lnianego nasie¬ 
nia 3 wyda 3 łóty oleiu. 

P. Jak zrobisz oley z konopi f 
O. Z konopi oley i wszystkie inne tym 

sposobem co i rzepakowe robią się. Kono¬ 

pny oley do lamp i smarowania wozów przy** 
.i 

1 
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datny5od ubogich i na okrasę używany, fun- 

jdw C2tery nasienia konóptfego j- dadz$ ole- ■> ' 
iu i'dtow.i2./ , • • * 

>; P. Co powiesz o oieiu Z buczyny, i orze¬ 

chów ? '' 
O. Oieiu bukowego tenże sam użytek, 

co konopnego , lub rzepakowego* Zaś orze* / 

chowy oley,iest smacznieyszy o4 wszystkich 

dotęd opisanych* Uklarowany, trudno ro¬ 
zeznać^ od oliwy* 

P' Ćo powiesz o oieiu z gorczycy , makju, 

słoneczniku ? 

Te rośliny na oley s| wyśmienite, 

osobliwie mak biały, z funta daie ^ łoty o- 

leiu, równai§cego się naylepszym oliwom* 

-Do potraw świeży tylk,o używanym, być po* 
winięn* , 

• • » -/ 

P* Ćo powiesz o oieiu z rzodkwi żamor* 

skiey ? ( j 

i 1 O. Ta roślina mało iest u ftaś znaioma, 

lubo z łatwością rozmnożona być może. Sieie 

* się na wiosnę; udnie się w> ćjeniti na grun- 
ił » 

tach pulchnych, niskich; nie trzeba tłu* 

*stych i pawożnych. Rzadko z innegona* 

sienią tyle oieiu nabić można i każdy bo* 

wiem funt, craie więcey iak pół flinta olg* 

iu. Sadza z tego oieiu palonego, daie wy¬ 

borny tusz* ł ‘ • ' ■ 

•i /. 

U 
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O użytkowaniu z ogrodowin. 

<3* 

'Pytanie. Jak użytkować można z ogrodowin ? 
/ - Odpowiedź. Ogrodowiny dostarczają nam 

wiele potraw i przypraw smacznych i zdro¬ 
wych w lecie ; dobra gospodyni* i w zimie 
użytkować z nich.starać się powinna, co się 
czyni przez przechowanie świeżo Jednych, 

suszenie drugich* i przyprawienie innych 
do, smacznego użycia. 

^ P. Jakie ogrodowiny przechować można 
świeżo przez zimę ? 

O. Wszystkie warzy wa , iako marchew* 
% bórakiy kartofle * rzepa* pietruszka* paster- 

| nak* selery, brukiew, kalarepa i tym podo- 
, bnie * łatwo dadzą się przechować przez zi- 
mę, w piwnicy* lub w dołach, a to Jak na* 
stępuie: wykopane warzywa układają się na 
kupy przez dni kilka, aby ze zbyteczney 
wilgoci wypociły się * potym obrzyna się zie¬ 

le*, i obciera każda sztuka z wilgoci. Da- 
ley w piwnicy układa się warsztwami su¬ 
chym piaskiem przesypując * lub w doły pa- 
kuie i zasypuie dobrze ziemią* aby mroź 

“nic doszedł. Doły naylepsze byłyby cem- 
browane, od zimna ubezpieczone * i drzwia- 

-1 ■ ■ ;• 
*• ^ 

1 \' 

/ 
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mi opatrzone , aby w każdym czasie można 

wziąść na potrzebę warzy wa , ile podobać się 

, będzie. ^ 

>* Z. zielnych zaś ogrodowin, iako endy¬ 

wia, ‘kapusta, w główkach , kalafiory i t. p. 

przechowują się w piwnicy , sadząc głąbie 

w wilgotną ziemię lub piasek ^ i ten nie-^ 

kiedy .polewając, z tą ostró^nością, aby zie¬ 

la nie polać , które zgniłoby. ^ 

Dynie , melony, arbuzy,.w ietsieni przed 

samym >doyr2eniem zerwane, i wciepłey 

izbie przechowane, długo trwać mogą. 1 

Ogórki świeżo przechowuią się długo- 

tym sposobem : bierze się beczka żywicą lub 

smołą oblana, ^ahy naymnieyszey szparki 

nie było, którędy powietrze wcisnąćby się 

mogło,: sypie^się na dno beczki sieczki ży- 

- tney ; dobęze ususzoney,.lub liści suchych 

, wierzbowych, i warśztwę ogórków układa 

, się, znowu sypie, się sieczka, czy liście, i 

ogórki układaią się , i takdaley postępuie się, 

aż cała beczka napełni się ,z tą ostrożnością, 

aby na wierzchu sieczka była; potym żabi- 

ia się dnem beczka, smołą zalewa, i w zi¬ 

mną wodę zanurza, lub w ziemię na kilka 

łokci w'głąb zakopuie; atak świeże ogórki 
f v» 

będą aż do wiosny. v 
’■ P. Jak suszyć ogrodowiny będziesz ? 

O. Suszone ogrodowiny w zimie, iak 

świeże używać można. Przez umieiętne su- 
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szefiie, wodne tylko części zupełnie wysu¬ 

szaj się y a kolor, dobroć, i smak zostaie. 

Suszą się w piecach umyślnie na 10 sporzy* 

dzonych. Wszystkie ppwie ogrodowiny su¬ 

szyć się mogę , z tych niektóre wymieniemy, 

P. Jak ususzysz fasole młodą ? 

O, Kraie się fasola młoda w makaroni¬ 

ki , i ociąga w wodzie gotuiącey się, potym 

na przetaku cienko rozścieła się , i w piecu 

wolnym suszy. Ususzona w słoie szklanne 

pakuie się 5 i przechowuje wr mieyscu su¬ 

chym, 

P. Jak ususzysz szczaw , szpinak , portu- 

lakę, draganek, bazylikę, i inne tłuste zioła ? 

O. Każda z osobna drobno posieka się 

i w piecu lub w* gorącey izbie, cienko na ra¬ 

mie rozesławszy ususzy się. Ususzone wło¬ 

żyć w suche naczynie, i przez nieiaki czas 

na wilgotnym zostawić mieyscu, potym na¬ 

tłoczyć dobrze i postawić z naczyniem w 

mieyscu gorącym, aby znowu wyschło, i 

schować w mieyscu suchym. Do używania 

potym sporządzaj się jak świeże. 

P. Jak ususzysz , barakowe , pietruszcza- 

ne , selerowe liście : pimpinellę , koper , szczypio¬ 

rek, i inne chude zioła ? 

O, Te suszą się nie siekane, lecz całe 

na ramach wr gorącym mieyscu , i przecho* 

wui§ iak powyższe. 

/ 
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P. Jak ususzysz szparagi ? / f s 

O. Szparagi skoro tylko będą zerżnię- 1 

te 5 iak nayprędzey na ramie w piecu suszo¬ 

ne być maią. Do używania odparzę się pier- 

\vey gorącą wodą, któ|*ą odlawszy, dopiero 

sporządzaią się iak świeże, - 

pk Jak ususzysz kalafiory i karczochy f 

O. Zerżnąwszy kalafiorów Kępki ^ je¬ 

żeliby wielkie były, można przedzielić, 

wrzucić w wrzącą wodę; i odstawiwszy od 

ognia , dać im poleżeć z minutę ; wyiąć na 

sito, niech wocla osiąknie , i iak nayprędzey 

na ramie <suszyć. Do, używania ,-aby były 

białej i nie łykowate, nalać zimney wody * 

i przystawić do ognia, skoro się zagotuie , 

odstawić w tey dalekosci, ąby woda, nie o-„ 

chłodła; po pół godzinie zlać tę wódę, a 

w inney, choćby iuż w’rzącey sporządzić iak 

się podoba. Podobnym sposobem postępuie 

się z karczochami. 

P. Jak ususzysz br okoli ? 

O. Brokoli głąbie w talerzyki pokraia- 

ne, prosto zaraz i prędko suszone być' ma¬ 

ją. Do używania nie trzeba odparzać, co- 

by naylepszy smak odebrało. 

P. Jak ususzysz skorzonery, cukrowe, pie- 
• f 

truszęzane i inne korzotJki ?■ 

O. sTe pokrajane , prędko suszone Być 

powinny. Do używania opłóką się tylko 

wciepłey wodzie, i włożą w wrzące iuż 

potrawy. 
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P. Jak ususzysz groch cukrowy ? 

O. Wyłuskawszy groch jeszcze niedoy- 

rzały, ususzę się ziarna w ciepłym mieyscu, 

zaś strąki na ramie w piecu. Zmięszac po- 

tym strąki z ziarnami, i chować bez tłocze¬ 

nia, boby zielony kolor utraciły. Do spo¬ 

rządzenia, odparzy się wprzód- wgotowaney 

wodzie. 

P. Jak ususzysz cebulę, pory , rokambuł, 

i szarlotkę l 

O. Te w talerzyki pokraiane , na ra¬ 

mie przy piecu prędko usychaią. Mogę być 

albo zachowane albo na drobny proch po¬ 

tłuczone, i w butelki pakowane. 

E, Jak ususzysz chrzan ? *?,• 

O. Ten pokraiany w drobne sztuczki, 

suszy się na ramie przy piecu. Potym tłu¬ 

cze się miałko i w butelki pakuie. Do uży¬ 

cia odmoczy się wprzód w zimney wodzie, 

i przyprawia wedle upodobania. 

P. Jaki powinien, bijć piec do suszenia? 

O. Stawia się piec podobny do chlebo¬ 

wego, i w nim drugi na cegłach, jakby na 

nt5żkach tak, aby ogień w pierwszym zapa¬ 

lony, krążył na około tego drugiego: pier¬ 

wszy otworem wychodzić będzie do kuchni, 

a drugi do izby. \V tym drugim dawać się 

mogą ramy 2 kratek drewnianych, na fu¬ 

gach w piecu zrobionych wsparte, na nich 

liście i ogrodowiny do suszenia układają się. 
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P. Co. rozumiesz przez przyprawę o gro* 

Sowia ? - ,: , 

O. Ogrodowiny, które świeżo przecho- y - 
wane by<5 nie mogą, lub które przez pewne 

; przygotowanie lepszego smaku nabierają , * 

kwaszą się , "marynują i t. p. Naypospoli- 

ciey kwaszą kapustę, bora ki i ogórki; rzepa, 

brukiew i inne także ukwaszonc być mogą* 
S ; / . J . 1 

P, Jak się kwasi kapusta 
1 ^ -> ^ 

O W,kapustę uszatkowaną wmięszać 

kwaśnych jabłek drobno pokrajanych, ce-" 

buli trochę, cytryn: można także dodać ia- 

gód winnych niedoyrzbłych, berberysowych, 

jałowcowych, kalinowych i kmidur Napa-% 

kować to w fasę bez soli 1 wody, i tak dłu¬ 

go ubiiać; lub deptać, ażsię na wierzchu /sok 

poka że, niech tak w wolnym mieysću kiśnie 

,do trzech tygodni. Potym przechowuje się 

w suchey piwnicy, lub w mieyscu od zimna m 

' i ciepła Wolnym. Kapuściane liście, iarmu- 

żowe , brokoliowe, kaląrepowe i inne, u- 

siekane kwaszą się podobnym sposobem, i 

sfużą dla czeladzi. 

„ P. Jak bóraki kwaszą się ? 

o. B draki po oskrobaniu , ochędożeniu 

naci*,’ i przemyciu z piasku w kadzie skła¬ 

dać, a nalawszy wodą, dnem nałożyć i ka¬ 

mieniem przycisnąć. Co trzy niedziele kwa¬ 

szenie bóraków odmieniane być ma, żeby 

nie przekwaszały się, Barszcz ze świeżo u- 
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kwaszonych bóraków naysmacznieyszy Jest. 

P. Jak ukwasisz rzepę, brukiew , kalarepę 

i inne warzywo. ? 

O. To wszystko tym sposobem kwasi się 

iak i bóraki. Kwaszone różne warzywa, ia- 

ko rzepa 5 boraki5 pomieszane i usickane z 

kapusty kwaśną, daią now^ potrawy nazwa¬ 

ną kwaszeniną, która tym sposobem, iak i 

kapusta kwaśna gotuie się, a jest od niey 

smacznieysza. 

P. Jak się kwaszą ogór ki t 

O. Kwaszenia ogórków rożne są sposo¬ 

by , dwa główTnieysze wymienię: 

Sposób /. W iesieni nazbierawszy pó¬ 

źnych ogorków5 obmyć one, wysuszyć, i 

ochłodzić, aby nie były ciepłe: potym na 

przemianę warsztwę ogorków, warsztwę li¬ 

ścia wiśniowego , z koprem i solą w beczkę 

7 pakować, gdy się napełni, dnem zamknąć, 

smołą zalać, i w zimney wodzie zanurzyć. 

Sposób zgi. Ogórki świeżo wybrane o- 

czyścić , obmyć i wysuszyć. Układać potym 

ogórki w' naczyniu czystym, na każde sto 

wrzuciwszy garść soli, dopóki naczynie nie 

napełni się. W kilka godzin przemięszać ie 

dobrze, i postawdć na mieyscu czystym, 

przez dzień ieden, lub dwa, nie ruszaiąc 

ich. ZI ać potym słoną z nich wodę, którą 

z nich sól wyciągnęła, i przekładać ogórki w 

inne naczynia gliniane, albo drewniane czy** 
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ste,a gdy się naczynie napełni, nalać tyle 

octu, ażeby^ogórki,ze wszystkim,zahrat. W 

'4. luby dni zlać ocet w garki, przegotować 

dobrze, byle nie, w miedzianym naczyniu, 

ułożyć ogórki warsztwainj w tym samym, 

Jub też innym naczyniu, przekładając bob. 

kowym liściem, -kramnemi gwoździkami, 

muszkatołowym kwiatem , grubo-utłuczonym 

pieprzem., Włoskim koprem, < rozmarynem , 

i chrzanemnalać tym przegotowanymi wy- •' 

studzonym' octem , wprawić dno iak nay- 

szczelniey, i schować w piwnicy. Tym spo¬ 

sobem urządzone ogórki , byle ocet był do* 

brze przegotowany , i .zszumowany , będ§ 

trwać długo zielone i smaczne. 

* P. Jak marynuią sic zioła V/ ; r, - 1 

. ~ O. Na końcu Sierpnia liście porów, sa* 

łata, szpinak, portulaka trybula , pietrusz? ' 

ka biorą się- po części równey , a szczawiu 

tyle, iak wszystko, szczypioru zaś trochę; 

płoczą się w zimney wodzie* potym siękaią 

się grubo,,i w soku nieco wyciśnionym go- 

tti.ią się bez wody w rądlu ; po ugotowaniu 

pakuią się dó polewanego naczynia, nale~ 

waią się z wierzchu na trzy cale grubo roz¬ 

puszczonym masłem; i stawią się w mięyscu 

chłodnym do użycia. 

P. Jakie ieszcze z warzyw użytki ciągnąć 

tnozria ? > ' 

rO.% Z kartofli rozmaite rzeczy robie mo« 
i i * A ^ 
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żna, inko to: mąkę, krochmalą kuszę, Z 

marchwi , z borakow słodkich, i z rzepy słocl- 

kiey syrop zrobić można , który na kuchnią 

zamiast cukru używać można. 

P. Jak zrobisz mąkę z kartofli ? 

O. Obrawszy czysto łupiny kartofle, 

kraią się drobno , susz?] i mielą się zwyczay- 

nie: mąka tym sposobem, użyta'być może 

do chleba. Lepsza zaś mąka robi się tym spo¬ 

sobem: przemyć kilka razy kartofle, dobrze 

wyczyścić, i utłuc na massę , tę massę wło¬ 

żyć do jakiego naczynia drewnianego, i wo¬ 

dą nalać: tu mięsznć i ścierać mocno: przez 

to mięszanie, oddzieli się naydelikztnieysza 

mąka, która przez sito spłynie do naczynia 

innego, a w sicie zostaną Części grube: na 

tę mąkę nalewa się dwa razy czysta woda., 

dla wyczyszczenia zupełnego; nakoniec wy¬ 

kłada się mąka na ptotno, i wysusza. Ro¬ 

bią z niey potym chlcb, krochmal i ciasta 

różne. 

P. Jak zrobisz kaszę z kartofli f 

✓ O• Surowe kartofle obierają się z łupi¬ 

ny, wymyte trą sie na tarkach w zimna wodę. 

Co się utrze tym sposobem , wylewa się na 

sita, gąszcz na sitach zatrzymany wycisnąć* 

i na stronę odłożyć; a co będzie w naczy¬ 

niu pod sitem, gdy się woda ustoi i zleie , 

będzie massą na krupy, którą z żółtkami iay 

kurzych lub innych przerobić na ciasto gę- 
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5te 9 to potym przez durszlak przepierać na 

czyste prześcieradło roztargiwaiąc, aby się 

nie zlepiało : gdy wyschnie, będą,krupy żą¬ 

dane. Tym sposobem z inney mąki'.robione 

krupy nazywaią się iaiecznemi. / 

P. Jak zrobisz syrop z marchwi ? 
O. Skrobie się słodka marchew, ośrod¬ 

ki wyrzucaiąc, pptym sok z niey w prasie 
wyciska, i gotuie się na wplnym ogniu, aż 

s j t * * * 

do zgęstwienia, syropowego. Tymże sposo¬ 

bem robi się syrop ze słodkich bdrakow, ia-», 

ko i rzepy, ^ 1 t / • > 

ARTYKUŁ VI.. 
* 

. m 

0 użytkowaniu z owoców drzewnych; 

czyli z sadów. ~ 

Pytanie. Widorako użytkować można z owo* 

ców? . / - , • 

Odpowiedz.' Owoce przechowuią się 

świeżo na zimę, suszą, powidła z nich ro¬ 

bią, napoie, i przyprawiają, rozmaicie. Jak 

przechowują się owoce świeżo na zimę, jak 

gruszki, iabłka, śliwki, wiśnie, brzoskwiń 

nie i morele, opisano w części I. w Rozdzia¬ 

le III. w Artykule VI- o zbieraniu i prze- 
chowaniu owoców % Tam dołożono iest i o su* 
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$zenii?5 do czego przydamy to Jeszcze: \± 

wielkie owoce przekrawać potrzeba w kil¬ 

koro do suszenia 5 dobrze iest oraz ziarka i 

pestki wyimownć. Ususzone rozesłać gdzie 

na suchym mieyscu, aby z pozostałey nie¬ 

co wilgoci zupełnie wyschły , i pakować w 

faski , ..wiekiem zaszpuntować i na suchym 

mieyscu przechować. W worach przecho¬ 

wywany owoc 5 mole wda i.-} się. 

P. Jak zrobisz powidła ze śliwek? 

O. Doyrzałc śliwki i odgotowane prze* 

biiaią się przez gęsty przetak, aby pestki i 

grubsze części pozostały się, sok zaś prze- 

dnjeyszy przecisnął; sok ten nalewa się zno¬ 

wu w naczynia do gotowania; kładą się w 

rtiego pigwy* w drobne talerzyki krajane 

skórki cytrynowe, trochę cynamonu z gwo¬ 

ździkami i gotuie się do przyzwoitego zgę- 

stwienia się. Potym wykłada się w naczy¬ 

nia, nalewa się na wierzch rozpuszczone 

masło i chowa się w suchym mieyscu. 

P. Jak zrobisz powidła z wisien? 

O. Od nazbieranych dojrzałych wiśnią 

oberwać korzonki; gotować dobrze, miesza¬ 

jąc osobliwie na dnie, aby się, nie przypaliły* 

Wyłożyć potym na przetak, lub w co inne¬ 

go, niechay sok dobrowolnie przeciecze, 

który schować osobno do zażycia na syrop 

iak niżey opiszemy* Po odbieżeniu soku 

przegniatać daley przez przetak; przecie 
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śniony gąszcz, włożyć znowu'w naczynie 

do gotowania, przydać cukru lub miodu i 

trochę cynamonu z goździkami, mięszaiąc. 

gotować aż do, przyzwóitego zgęstw^ienia. 

Wybrać potym w słoie szklarnie-lub pole-/ 

wane i na suchym przechować mieyscu. 

P. Jak zrobisz powidła z gruszek i iabłekl 

i O. Z gruszkami i iabfkami podobnie po¬ 

stępuje się, iak ze śliwkami, do iabtek tyl¬ 

ko, w powtórnym gotowaniu cukru lub mio¬ 

du przydać należy, boby 2byt kwaśne po¬ 

widła były. . 

P. Jak zrobisz napoi/ z iabłek? 

O. Gdzie wiele dest iabłek, osobliwie 

1 dzikich i leśnych , można z nich bardzo zdro¬ 

wy napóy zrobić, iabłecznik zwany 5 który 

robi się tym sposobem: Nazbierać iabłek _ 

doyrzałych i w soki obfuuiących, do, tych 

przydać leśnych, i póki są jeszcze świeże 

potłuc ie w stępie i wygnieść sok z nichw’ 

prasie, bez przymięszania wody,-i zlewać 

w beczki , siarką pierwey okadzone. Gdy ' 

iuż beczki napełnią się, zostawić otwarte $ 

aż zupełnie wyroi i ustoi się. Nakryć po¬ 

tym lekko szpuntem, i przez niedziel 9 lub 

4 podobnym dolewać jabłecznikiem. Po u- 

płynionym tym czasie zaszpuntowaó, nie 

zbytnie przecięż, i co dwa tygodnie dole** 

waiąc chować przez zimę. Na lato chcąc go 

używać przetoczyć trzeba w inne beczki siar- 

/ — 
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Jcą także wykurzone 9 lec2 ieżeli na dłużey 

ma być przechowany , z toczeniem zatrzy¬ 

mać się do iesieni. 

Ci którzy jabłecznik ze 'wszystkim do¬ 

skonały j i iak naydłużey trwały mieć chcą > 

leią w niego, gdy się ma roić, do 160 gar- 

cy iednę kwartę rektyfikowanego spiritus vini 

po wyroieniu zaś biorą iego połowę i tę, 

tak długo w kotle warzą , aż do połowy wy¬ 

wrze: i tę iuż czwartą część, z ową niego- 

towaną połową, wolno ciepło zmięszawszy, 

w pełnych titrzymuią beczkach, tak będzie 

trwały czysty i mocny. Zlewaiąc go na 

winny lagier, to im będzie starszy, tym do¬ 

skonalszy, tak że trudno rozeznać go od 

wina, s 

P. Jak zrobisz napój/ z gruszek ? 

O. Cruszecznik tymże samym robi się 

sposobem co i iabłecznik, i iest od niego 

'daleko przyiemnieyszy. Gdyby zaś z czwar¬ 

tą częścią słodkiego moszczu wdnnego był 

2mięszany po pierwszym wyroieniu , i po¬ 
wtórnie roiony, w zupełne prawie obrócił- 

by się wino. 

P. Jakie ieszcze napoie z owoców robić mo* 

zna f 

O4 Ze wszystkich owoców można w'ód« 

kę robić, lecz że my ich podostatkiem nie 

mamy, przeto nad opisem wódek owocowych 

zastanawiać się nie będziemy. 

P< 
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,t v P. Jakie przyprawy robie można z owoców? 

O. Robią ieszcze z owoców różne syro* 
py i konfitury; 1 

V P. Jak zrobisz syrop z gruszek? 

' O. Syrop 2 gruszek; robi się dwoiaki, 

Jeden biały ze świeżych, drugi czerwony 
z suszonych. Biały robi się tym sposobem: 
Wzląić groszki słodkie 3 soczyste i dobrze 
doyrzałe, skrobać ie nożem na miazgę, 
2 ktćrey potym w prasie wyciska się sok. 
Ten w polewane wlewa się naęzynie, przy¬ 
dawszy wonnych nieco korzeni, i gotuie na 
wolnym ogniu, aż do gęstości syropowey. 
Schować potym w szklannym naczyniu, a 

tak długo konserwować się będzie* i zdatny 
zamiast cukru do użycia kuchennego. Sy¬ 
rop czerwony robi się tym sposobem: Wziąść 

suszonych słodkich gruszek iednę miarę, 
nalać dwie miary wody i gotować na wol¬ 
nym ogniu, przydawszy wonnych korceni, 
aż do połowy wywrę# Przecisnąć potym 
sok, niechay postoi aż gąszcz opadnie j zlać 

i schować. ' ' 

P. Jak zrobisz syrop z wiśni ? 

O, Do wiśniowego syropu wziąść ów 
pierwszy sok, który od smażenia powideł 
wiśniowych odchodzi, i 2 wonnemi korze¬ 
niami przegotować, do gęstości syropowey. 

P. Jak się robią konfitury z owoców f 

<?. Konfitury, które gospodynie zwy- 

; > N' zt 
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C2aynie robią, są dwoiakie ; iedtle miękkie , 

drugie suche* Miękkie, czyli mokre nazy- 

waią się te, na które owoce całe, albo ka¬ 

wałkami, ziarnami,, lub też jagodami, w 

przezroczystym i płynnym syropie są przy¬ 

prawione^ który z odwarzonego w nim owo¬ 

cu kolor przyiął. Na pilności i dokładności 

w gotowaniu mokrych konfitur wueie zale¬ 

ży , albowiem ieżeli nie dosyć będą wygoto¬ 

wane i mało zacukrowane, to nie udadzą się 

i skwaśnieią, gdy zaś przeciwnie bardzo 

ugotowane i cukrowane, mogą łatwo zatę¬ 

chnąć i spleśnieć. Owoce które naywięcey 

na ciekłe konfitury biorą, są: śliwki, wi¬ 

śnie , iagody berberysowe, orzechy, apry- 

kozy, trześnie, poziomki , porzeczki, kwa¬ 

śne winogrona, kwiat pomarańczowy , matę 

zielone cytrynki, zielona kassya, i t. p. 

Na suche konfitury gotuią się np. cytryno¬ 

we i pomarańczowe skórki, migdały , zie¬ 

lone orzechy , imbier, gwoździki , gałki mu¬ 

szkatołowe, śliwki , trześnie , gruszki , apry- 

kozy i t. p. Te gotuią się nayprzód w sy¬ 

ropie, potym wyimuią się, aby ze zbyteczney 

wilgoci osiąkły i układają vv izbie, ażebym 

zupełnie wyschły i przechowują w pudeł¬ 

kach w suchym i ciepłym mieyscu. Dla za¬ 

pachu dodać można w gotowaniu korzeni 
wonnych. 
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O- robieniu octów* niektórych wódek 

essencyi 
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jPytanie. - fak zrobisz ocet z toina? 

Odpowiedź. Pospolity sposób robienia 

octu winnego ies&. ten: wlać wina w nauczy* 

nie drewniane czyste i włożyć w niego gał¬ 

kę z ciasta kwaśnego zrobioną : trzymać w 

ciepłym mieyscu 5 zrobi się ocet* Dla nada- 

nia mu miłego zapachu, wrzucają niektórzy 

kwiatu bzowego, róży , lub lawendy*. Dru¬ 

dzy zamiast ciasta skrobną korzenie ćwikła- 

ne i kładą w wino, ażeby zarobiło i w ocet 

się zamieniło. Gdy raz dobry ocet zrobi 

się , potrzeba go często odlewać, a świeżym 

winem dolewać, tym sposobem zawsze bę* 

dzie przedni ocet. | 

P. Jak zrobisz ocet z piwa ? ". 

O. Naylepszy sposób robienia octu pi¬ 

wnego ie9t następujący: Wziąść piwa do* 

brego półtora razy tyle, ile chcemy mieć 

octu : wlać w kocioł, lub w garnek i zgasić 

w. nim kilka węgli , przez co odbierze się tnu 

Owa gorycz , która z chmielu pochodzi, o* 

strość i zapach, i Gotować to piwo wyrzuci¬ 

wszy 2 niego zgaszone węgle, dopóty do- 

r 
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póki trzecia część z-niego nie wywrę. O- 

studzić piwo 5 wrzucić trochę pieprzu, lub 

też utłuczoney gorczycy i surowego ciasta 

kwaśnego. W przygotpwąne czyste naczy¬ 

nie , a naylepiey w takie , w którym wprzó¬ 

dy ocet już by wał, byle tylko dobrze było 

wymyte, żlac tę mięszaninę, mając na to 

baczność, ażeby nią naczynie nie napełnić, 

tylko do dwóch trzecich , lub trzech czwar¬ 

tych części. Zatkać otwór szpuntem, albo 

z papieru zrobionym zatykadłem , lecz lek¬ 

ko, aby świeże powietrze w naczynie szpa¬ 

rami wchodzić mogło. To wszystko zrobi¬ 

wszy postawić naczynie w ciepłey izbie. 

W kilka dni zacznie robić i piwo w ocet się 

zamieniać: na wierzchu pokaże się skóre- 

czka , na dnie zaś męty, czyli drożdże. W 

izbie ile możności, jednakowy stopień cie¬ 

pła powinien być utrzymyw any , ażeby ocet 

w zarobieniu nie miał szicodliwey przerwy. 

Dla dowiedzenia się, czyli iuż ocet ^zupeł¬ 

nie się zrobił, wziąść trochę czystego w 

flaszkę, zatkać dobrze, potrzymać w miey- 

scu dobrze ciepłym, ieżeii żadnych itiż wię- 

cey nie puści mętów, tylko zostanie w je¬ 

dnakowy m stanie, znakiem to będzie, że się 

ocet zrobił. Przetoczyćgo więc w inne ia- 

kie czyste naczynie, w którym ocet iuż był 

utrzymywany, w niedostatku zaś takiego, 
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można użyć innego, wyparzywszy i wypłd- 

Jcawszy go wprzód'octem. 

P. Jak zrobisz ocet z nicdochodu: gorzał* 

czanego ? ; r' ^ > V 

O. Włożyć w baryłkę niedochodem na- 

pełniony, kwaśne ciasto z praśnym miodem 

i trzymać baryłkę przez kilka miesięcy w 

ciepłym mieyscu, a ocet dobry zrobi się. > 

P. Jak zrobisz ocet Jakikolwiek bądź i 

O. W.ziąść octu mocnego piwnego pe¬ 

wną miarę np. kwartę,^przegotować go , i 

wl ać gorąco do trzech kwart wina, piwa , 

miodu, lub z czego mieć chcemy> ocet:‘wy¬ 

stawić to na słońce , albo trzymać w ciepłey 

izbie, w kilka dni zrobi się ocet. Jeżeli 

do robienia octu, używać się;będzie piwa, 

łub miodu, nj_e trzeba zapominać, zgaszeniem 

w nim węgli-odebrać mu/go^ycz i zapach, 

który oce t nieprzyiemnym czynią* Tak zro¬ 

biony ocet, odebrawszy na potrzebę, dole¬ 

wać trzeba , to zawsze będzie dobry- Na¬ 

wet gdybyN go nie potrzeba było, to odlać 

. go i dolać, boby się zepsuł, czyli iak mó¬ 

wią przesilił. 

V•-Jak zrobisz wódkę anyżkową? 

■< O. Bierze się pół funta tłuczonego any¬ 

żu, iałowcu, także tłuczonego łótów 2. kra- 

ianey lukrecyi łótów 2. garść soli, spirytu¬ 

su garniec ieden, a wodjr dwa , i stoi to go- 

cUin 48) dopiero dystylluie się przez alem- 
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bik. Potym bierze się funt cukru i garniec 

wody 3 co razem przez kwadrans jakowy go¬ 

tować trzeba, .pianę dobrze zbieraigc. To 

gdy ochłodnie, przylewa się do spirytusu 

tyle, ile do nadania słodkości riależytey po¬ 

trzeba. Potym wystaVia się na mieysce chło¬ 

dne, gdzie smaku nabiera. Jeżeli nie będzie 

klarowna, można ią przez bibułę filtrować. 

Do osłodzenia wódki można mieć przy¬ 

gotowanego w flaszach syropu. Na co zwy¬ 

kło .brać się cukru 4 funty, wody garcy z 

i to gotuje się na wolnym ogniu przez do¬ 

bry kwadrans pianę pilnie zbierając i o- 

ęhłodłe chowa za zwyczay do piwnicy. Da 

osłodzenia wódki zażywra się go tyle, ile 

ź do słodkości naturalney potrzeba będzie. 

P Jak zrobisz wódkę kaimusową? 

O. Korzenia kalmusowego . ususzonego 

wzi^ść pół funta, imbieru łótów z i skórek 

cytrynowych łótów 4. co wszystko drobno 

po-kraiawszy, przylać garniec spirytusu i po¬ 

stawić ua trzy dni w wolnym cieple, potym 

» przy wolnym przedystyllować ogniu i osło- 

* dzić wedle, upodobania. 

P. Jak zrobisz kminkową wódkę ? 

O. Kraranego czyli czarnego kminu 

wzigść trzeba funt jeden, anyżu i kopru 

Wołoskiego po 4. łóty, fiałkowego korzenia 

łóęów 2. cytrynowych skórek łótów 4. i to 

wszystko nieęo grubiej pokrajać i potłuc5 
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a* potym n* kmin czarny kramowy spirytu¬ 

su wlać, przyrzucić garść, soli, i 48 godzin 
potrzymać, potym dwa garce przylafć wody, 

3 dysvyIłować tak długo, póki białość nieia- 

kaś ■ płynąć pocznie,i krople smaku tracić. 

Daley słodzi,się funtem cukru w wodzie 

wprzód dobrze rozpuszczonego, i wódka 

wedle zwyczaiu. rozpuszcza sie. 

P. Jak zrobisz pomarańczową wódkf? 

O Do gar ca jednego spirytusu, przy¬ 

dać funt skórek pomarańczowych, z białe¬ 

go oberzniętych, i łótów 4* małych poma¬ 

rańczy zielonych, dobrze utłuczonych, przy¬ 

rzucić soli garść, i dni kilka w wolnym po¬ 

trzymać cieple, i przez alemhik przedystyl- 

lować. Z tego otrzymanego spirytusu na¬ 

brać kwartę, wlać na 8* łótów skórek poma¬ 

rańczowych, na dwa łóty drobna utłuczo¬ 

nych zielonych pomarańczy, i w wolnym 

cieple niech to nabierze farby,, wprzód je¬ 

dnak osłodziwszy spirytus. 

' . P. Jak zrobisz ratafią ?. 

O. W iśni doyrzałych kwaśnych wziąść 

garcy 4, lub 6. zbić, i utłuc ie należycie w 

moździerzu, postawić na dni dwa w^iwrii- 
. r ęs 

cy, aby się sok odłączył, który prz^ ^czy¬ 

stą chustę przepędziwszy, w butelkack^p- 

chować. Pestki i ziarna z łuskami wsyptfć 

w kocioł, i nalać na to garniec dobrego spi¬ 

rytusu z wódki Francuzkiey, lub też dwa 
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garce wódki Francuzkiey wraz z potrzebny 

wódk^ , i przedystyllować; z tego dopiero 

spirytusu wziąść garniec ieden , i wspomnio- 

nego soku wiśniowego kwartę, wprzód ie- 

dnak rozpuściwszy w nim funt cukru, i to 

wszystko dobrze zmięszać , a rzecz skończo¬ 

na. Przy dystyliacyi można nieco gwoździ¬ 

ków i cynamonu przyrzucić. 

P .Jak' zrobisz rossolis ? 

O* Cynamonu wzigsć łótów 6. muszka¬ 

tołowych gałek łótów 4. kwiatu rnuszkatoło- 

wego, galgantu, gwoździków , kwiatu roz¬ 

marynowego, lewandowego , różowego li¬ 

ścia, każdego po trzy łćty , kardymonii i 

kubeby półtora łótn , potłuc to wszystko, i 

nalawszy garniec dobrego spirytusu, dni kil¬ 

ka potrzymać, a potym dolawszy dwa garce 

Wody, przedystyllować, potym osłodzić. 
P. Jak zrobisz cynamonkę ? 
O. Nabrać ostrego cynamonu łótów g. 

pokruszyć go drobno, i nalać dobrey wódki 

Francuzkiey dwa garce, a ieden wody, wraz 

z-garścia soli, i tak potrzymać dni Po¬ 

ty m przedystyllować to przy wolnym ogniu, 

osłodzić, i rozpuściwszy woda zfiltrować- 
P. Jak zrobisz essencyą bobrową ? 

O• Wzi$$ć półkwarty dobrego spirytu¬ 

su , stroiu bobrowego dwa łóty , kamfory łót 

ieden, bzu suszonego łóc ieden, zmieszać 

to wszystko, i przy wolnym ogniu odci^- 
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gnąc. Essencya ra pomocna Iest macicy , i 
na kolki5 dobra także położnicom, biorąc 

>.ją w winie ciepłym 40 do 50 kropel. 

P. Jak zwbisz essencyą żołądkową ? 

O. Nabrać aaronowego korzenia łótow 

5, cytwarowego i tatarskiego, czyli kaimu- ' 

sowego łótow dwa każdego, Weroniki, me- 

Jissy, mięty, i piołunu każdego po gnrśęi.. 

' Małych zielonych pomarańczy , białega cy¬ 

namonu, Jcramnego kminu , każdego po dwa 

łóty. To wszystko drobno posiekawszy', mo¬ 

cnego nalać spirytusu tak, aby na trzy cale 

był wyżey, i przez dni 8*; niech to w wol¬ 

nym wyciąga się cieple* Ta essencya służy 

na zdęcie, rozwalnia ślinę, rozpędza- wla. 

try , zażywaiąc iey po 30 'do 50 kropel. - 7 

P* Jak zrobisz essencyą pomarańczową ? " 

■O. Biorę się zazwyczay skórki ze 12 

.świeżych pomarańczy, i tłuką się w moździe¬ 

rzu wraz z winno-kamienną solą, na ciasto, 

i kładzie się potym w słóy. szklanny , zawię- 

2uie się świnim lub cielęcym pęcherzem, i 

szpilką na dwóch przebiia się mieyscach. 

Kładzie się potym w ciepło, lecz nie w ta¬ 

kie, gdzieby spirytus, którego kwartę bie-, : 

rze się, mógł się zagotować. Tam dni kil¬ 

ka postawiwszy, zlewa się i filtruie przez 

bibułę. Essencya ta dobra iest nas niestra¬ 

wność żołądka. 

i 
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artykuł vm. 
i . / 

O użytkowaniu z roślin farbierskich 

i garbarskich. 

f » 
/ 

Pytanie* rośliny, śluza do Jarbowania 

sukien i innych mat tryl ? 

Odpowiedź. Rozmaite zagraniczne, i na¬ 

sze kraiowe: iako marzana , albo reta,ysini* 

io. Zołto-farbownik, krokosz i Inne, iako 

miseczki z pod żołędzi daIę farbę [czarną, 

takąż gałki na dębinie, i kora dębowa. Żół¬ 

tą farbę daią : kora z śliw* jabłoni, grabi¬ 

ny 9 kwiat wołowego oka, liście brzozowc, 

wierzbowe i mech na starych gruntach ro¬ 

snący* korzeń Włoskiey kaliny w ogrodach. 

iNa brunatną: korę brzozową. Na czerwo¬ 

ną: korzeń szczawiu , kurzego ziela i t. p. 

Na zieloną iagody niedoyrzałe szakłakowe ; 

na błękitną iagody z czernic, kwiat chabru 

1 tym podobne. 

P. Opisz mi marzanę ? 
O. Marżany korzenie farbuią czerwo¬ 

no, zdatne są dopiero ku drugiey lesieni po 

wykopaniu. Marzana,każdy grunt lubi, by¬ 

le nic nadto podły. Większe korzenie wy- 

. kopują się na farbę, a drobnieysze rozsadza* 
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' Wykopane korzenie1 susz? się ^ i w fas- 

sy pakuię farbier2om do,przedania.; ; ■ 
P. Opis*'mi sinilo f r 
O, Liście siniła farbuję* błękitno.‘ U* 

daie się na każdym griuicie^inaylepiey lubi 

pulchny. Liście trzy razy zbieraię się 5 raz 

ku końcowi Czerwca , drugi raz w sześć nie¬ 

dziel późniey , 'trzeci raz znowb w sześć 

niedziel. Za każdym razem opłókuię w wo¬ 

dzie, i rozściełaię na czystey'trawie prze¬ 

wraca ięc5 aż nieco przewiędnę ^ potym gdzie 

tego wiele5 sę umyślnie końskie młyny , w 

których ie na maśsę gnioty; a z tey gdy kila¬ 

ka godzin na kupie poleży , robię* kule, któ¬ 

re na policach przy ciepłym słońcu suszę, I 

przechowuję gdzie w suchym mipyscu, nie 

na zbytniey iednftk gromadzie, nż podobniie^ 

uczyni się z drugim i trzecim zbiorem. >W te- 

dy dopiero wszystkie razem pozbierać, roz¬ 

bić kule , i na znaczne usypane kupy nalać 
czystey wody , aby sję przez odwilżenie za-? 

grzały,• gdy usychać zacznęi, powtórzyć dru<* 

gi i trzeci raz: na koniec przesiać przez rzad¬ 

ki przetak, a resztę, która się przesiać nie 

da , potłuc drobno, i wszystko razem wf&s- 

%y popakować do przedaniai 

-.‘v P. Opisz tni zolto farbownik? 

O Zołto-farbownika, po łacinie Luteoła, 

nasienie- sieię na wiosnę zmięszane z ię- 

c z mieniem^ albo owsem, Jęczmień albo owies 

1 
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tegoż roku, to zaś ziele aż w drugim z ugo- 

ru zbieraią, którego liście przednie żółto 

farbuią. - r 

P. Opisz mi krokosz { 

O. Krokosz wiadoma wszystkim, farbu¬ 

je-różowo. | 
P. akie są rośliny, garbarzom przydatne ? 

O. U nas garbarze do wyprawienia skór 

używają naywięcey kory dębowey , lecz że 

to wielką w lasach, czyni szkodę, wynale¬ 

zione są inne natomiast rośliny, rów^nie do¬ 

bre, a nawet i lepsze, » 

P. 1Vymieri mi te inne zioła ? 
O. Garbarskie ziele, po łacinie Rhas co- 

riaria , w ciepłych kraiach rośnie dziko, w 

zimnieyszych samo mrzymuie się, i zimy nie- 

boi się , gruntem żadnym nie gardzi. Całe 

to ziele garbarzom iest przydatne, i ztąd 

garbarskim się zowie. Inne dzikie u fias ro¬ 

śliny, pożytecznie do tey roboty użytemi 

być mogące, są następuiące: Paproć ziele 

•w Czerwcu zebrane , chwoszczka w Sierpniu 

zebrana, Swięto-Janskie ziele , całe ususzo¬ 

ne, bagno ziele, ze wszystkim, tarni owoc 

i kora, wężowniku korzenie, dzikiey róży 

liście, jarzębiny gałązki, biedrzeńcowe ko¬ 

rzenie , i winy gałęzie i kora, kurzego zie¬ 

la korzenie , barwinku liście i t. p« 
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O użytkowaniu z krów i wołów. 

Pytanie. Aylki-z krów mieć moina. 
Odpowiedź. Nayużytecznieyszy krowi 

użytek iest mleko5 a z tego masło i ser. O- 
prócz tego mięso, sierść i skóra* idzie na 
pożytek ludzki. 

P. Co iest mleko', i iak odbiera go się ? 
O. Mleko iest to substancya tłusta * for- 

muiąca się naywięcey z roślin oleynych, ^ 
których przez wycieranie łatwo oddzielić 

można części oleyne. Pokarm iak każdego 
zwierzęcia* tak i krowy 5 przerabia się i dzie¬ 

li w.krew 9 mleko i gnóy. Im więcey więc 
krowa ie takich roślin^ które pomnażaią mle¬ 
ko y tym więcey dawać go będzie. Rośliny 
zaś te sa : koniczyna * różne- trawy tłuste 9 
kapusta* iarmuż * rzepa* marchew i t.-p. 

Gdzie tedy dobre gatunki krów dobiorą 
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tym sposobem żywię ie 3 i czysto inrzymtiię. 

tr.m po 6 i wiecey gafcy mleka codzieii 

krowy daię. 

Trzy razy na dzień wiecie pospolicie 

doię się krowy, rano, w południe i w* wieczór, 

w zimie zaś dwa razy,rano i w w ieczór. Po¬ 

winny być zawsze do ostatka jako nayle- 

piey w^ydaiane , gdyż inaczey coraz mniey 

dawać mleka będę. Czystość około doienia, 

jako naywiększa zachowana być powinna , 

gdyż inaczey psuie się mleko; skopki więc 

i cebry codzień czysto wymywane być po¬ 

winny, a to zaraz po zlaniu mleka. Krowa 

doi się ścięgaięc iey promienie, które ieźeii 

nieczyste są, umyte wodę wprzód być po¬ 

winny. Krów' mierno doynych io , ieden 

człowiek wydoi, wiele zaś dających mleka, 

6,7, a naywdęcey 

P* fak daleij postępuie się z luydoionpm 

mlekiem ? 

O. Wydoione mleko przecedza się przez 

powązki płócienne, lub przez sitka wgarki, 

w których ma stać, i ustawia w mieyscu po* 

miernie ciepłym , latem w piwnicy. Garki 

naylepsze by tyby polewane , szerokie a nie 

głębokie, aby śmietana lep iey wydobywać 

się mogła. Naywiększy iest zysk, gdy mle¬ 

ko 2araz może być spieniężone, gdzie zaś 

to być nie może 3 robi się z niego masło i 

ser* 
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P. .<7aA/ re#/ masło ? , - 1 
) j ■ . ' - 6 ■ S ' 

O. W gatkach napełnioriych mlekienp, 
tłustą część mleka wydobywa się iia,wierzch,' 
i nazywa się śmietaną, na spodzie zaś gę* ., 
sie kwaśne formule się mleko. Z śmietany 
robią masfo 5 a z kwaśnego mleka ser. Ma- , 

sło 5 aby było dobre, śmietana dłużey nad 

24 godzin na mleku stać nie powinna.. Ma- ( 
sło robi się przez znaczne i ustaw iczne kłó¬ 
cenie śmietany. Do robienia masła wiado¬ 
me są zwyczayne maślnice, lecz gd zie W 
obfitości^ robi się, tam używają baryłek, \ 
przez które walec skrzydlasty przechodzi, 
i za pomocą korbów obraca się lazem z barył* 
ką, w którą nalewa się śmietany nie pełno, 

i szczelnie 2aszpuntuie. Przez ustawiczne 

obracanie, czy kłócenie, .zrobi się masło , 

na podobieństwo grubych krup, i maślanka 
kwaśna. v Pospolicie 6 garcy mleka , da i5 
garniec śmietany; a 4 garce śmietany, ie-, 
den garniec masła, a zatym 24 garcy mleka, 

ieden garniec masła, r 
P. Jak odbierzesz masło od maślanki ? 

O. Masło zrobione wyoiera się z ma¬ 
ślanki , przecierając warząchwią, płóczę się, 
potym w iakim naczyniu czystą wodą, aź 
się iuż woda bielić < przestanie ; wszystkie 

prochy płocząc go wybieraią się, potym soli 
się, i pakuie w fąski , lubgarki na schowa¬ 
nie. Sól powinna być biała i czysty. Je- 

i • 
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żeli długo zachować się.ma masło, lepiey 

solone bycf powinno. Doświadczono, iż Ma- 

iowe masło naydłużey przechować można. 

Naylepiey w piwnicy przechowuie się ma¬ 

sło , zawsze przecięż gorzknie i starzcie się. 

Wynaleziono jednak sposoby do długiego 

przechowania masła. 

P. Jakim sposobem na długi czas przecho• 

wasz masło ? 

O. Różne sposoby; trzy tu wymienię. 

Sposób pierwszy.. Przetopić masło w ko¬ 

tle lub czym innym ostrożnie , aby nie za¬ 

paliło się, ustawicznie go mięszaiąc, aby 

męty nie przepaliły się na dnie; skoro zaś 

zarumienią się 5 odstawić masło od ognia, a 

gdy przechłodnie, zlać go ostrożnie z mętów 

w naczynie do przechowania, w którym gdy , 

nieco skrzepnie, przez trzy ćwierci godzi¬ 

ny mięszać potrzeba , nakryć i schować. Ta¬ 

kie masło długo świeżość zachowuie , mniey 

go wychodzi; zażywaiąc go przysmażać trze¬ 

ba, i czekać póki piana nie zniknie. Męty 

zdadzą się na pospolity rozchód. 

Sposób drugi: Kładzie się masło w na¬ 

czynie szklanne , tak iednak, aby nie peł¬ 

ne było, a nakrywszy dobrze wiekiem , po¬ 

stawi się w drugim naczyniu tak głęboko w 

wodzie, aby nieco wyżey nad masło stała , 

do masła się przecięż dostać nie mogła. Pod 

tym drugim naczyniem, taki utrzyma się 0- 

gień, 
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gieil, naylepiey ciepły popi^iufe. piasek", 
aby woda nic była ciepleysza od mielca w 

tym czasie gdy się dpi; od ćzego ^ęała; sztu¬ 

ka naywięcey zawJsła. Po trzech godzinach 

zacznie się masło rozpuszczać ; w 6 godzin 

rozpłynie śle iak biała oliwa * a męty na dno 

ściągać się będą. , Około 8 godzin , gdy iui. 

masło czyste będzie ,;ivmęty osiadać prze¬ 

staną , wyimie się z nim naczynie , postawi 
się gdzie na stronie: po.kilku mijuHach tr$- 

ci się lekko w naczynie, aby, męty ^upełnie 

osiadły , masło, przez czyste płótno przece¬ 

dzi się: w to naczynie , w którym ma się. 

schować,iWy ostrożnie zostawiwszy. W kil¬ 

ka godzin powróć i.. do, s woi ey t wardości , i 

przez wielo czasu tak iak ^wieże*masło za-; 

chowane i zażyte być może , a spli; nie po¬ 
trzebuje. Do sałaty nawet, zamiast oliwy. 

uży wać go można. >.,• 

Sposób trzeci : Wziąść dwie części ku* 

chenney soli, iednę część cukru, iednę część 

saletry, utłuc to i zmięszać wszystko iak. 

naydokładniey. Jednę uncyą tey mięszani- 

ny gnieść i przemięszać z funtem masła, 

zachować w naczyniu dobrze przykrytym, 

do trzech lub czterech tygodni, ażeby sól 

masło przeszła, i smak saletrzany zupełnie 

zginął*.. Tyra sposobem kilka lat świeże ma¬ 

sło przechować się może, iest smaczne i ma 

piękny kolon v. s , 
^ ' V - - 

f 



- 



554 K A f £ C H i Z ll 

' i . i 

, P. Jak "zrobisz ser ? 

O* Ser rozmaitym sposobem robi się; 

robi? ser workowy 5 i kraiankami zwany 2; 

kwaśnego mleka 3 robi? ze słodkiego rozmaw 

jtym sposobem; robi? także gomółki zwanej 

z maślanki i serwatki. 

P. 'Jak zrobisz ser wwkowy i kr aiankotuy. ¥ 

O. Zebrawszy śmietanę z mleka kwa¬ 

śnego 5 ustawia się toż mleko w piecu cie¬ 

płym , lub na gorącym trzonie dla ogrzania * 

•przez co mleko bafdziey zgęstnie sję i serwa- 

tka od niego odd2ielisię. Wyłewai? potyrn, 

mleko w worek spiczasty 5 lub w płótno abjr 

serwatka odciekła^ i w prasie przyciskai? , 

potym sol? i susz?. Jeżeli śmietany nieco 

w każdym garkn przy mleku zostanie 5 takie 

sęry są tłuścieysze i smacznieys2e. 

P. Jak zrobisz ser z słodkiego mleka ? 
O. W świeże słodkie mleko włoży się 

nieco podpuszczki 3 albo owego zsiadłego 

mleka z żołądka zabitego ssącego cielęcia; 

a gdy się zwarzy^ przydawszy kminu, ser¬ 

watkę ociągają. Mięszai? do niego rozmai¬ 

te ieszcze zioła i korzenie. 

P. Jak zrobisz ser Hollenderski ? 
O• Sery Hollenderskłe 5 Angielskie s 

Szwaycarskie 3 iednym prawie robią się spo¬ 

sobem., różność tylkosformy, i gatunku mle¬ 

ka 5 robi ie odmiennemi. Robi się zaś tym 

sposobem : świeżo zaraz wydoione mleko 3 
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pdkileszcze iest ciepłe,albo ieżeli iuż ósty- 
gło, tyle tylko zagrzeje śię, ile świeże cie¬ 

ple 5 i leie się w kadź;1 potym poddaie się 

podpuszczki cielęcey, podług wielości mle¬ 

ka', łyżkę lub filiżankę: gdy się zwarzy* ser¬ 

watka się zleic, twaróg zaś trzy^razy co pół 

godziny należycie rękami przegniecie.się 5 i 

przemięsza, dla wysączeniaj ostatka serwatki: 

potym mocno Wtłacza się^w formy na dnie 

dziurawe, i w nich ciężarem przykłada* Po 

trzy razy codwie godziny, ser wybiera się 

całkiem, i na drugą stronę w formie przewra¬ 

ca, potym wyimuib się, solą naciera , i kła¬ 

dzie gdzie do osuszenia. Po dwóch dniachv 

zdatny iest do użycia. ?r . : 

P. Jak zrobisz ser \ kar Jojlo wy. X , 

?>• O* Kwaśne m]eko grzeie się u gorące¬ 

go ognia, aby twaróg skruszał , wtedy wy-* 

biera się, pokruszy, i w faski nakryte upa- 

kuie, aż się zagrzeie. Tym czasem ugotu- 

ią się kartofle , obłupią, i na tarce potrą, 

ile więc iest sera , tyle bierze się kartoflów, 

i należycie przemięszawszy i przegniótłszy, 

porobią się sery i posuszą. Jeżeliby się kru- 

szyły, wodą tylko lub; piwem odwilżą śię* 

P. Jak zrobisz gomółki z maślanki 9 tub 

Z serwatki f ; 
Maślanka czy serwatka prźegotuie się t 

a znaydzie się w niey zawsze twaróg, z które* 
go porobią się gomółki na rozchód pospolity* 

/ 
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P. Jaki ieszcze uzi/tek mieć można z ser• 

watki lub maślanki f » 

O. Maślankę pi ie z chęcią czeladź , go- 

tuią z niey barszcz , lub na zimno 2 kluska¬ 

mi iedzą. Serwatka używa się do pieczenia 

chleba , można z niey i barszcz zrobić, a świ¬ 

niom iest ulubioną. 

P. Jak przechowasz ser ? 
O. Sery pospolicie przechowuią się w 

sernikach, to iest w mieyscnch wyniesio¬ 

nych, i na wiatr wystawionych. Okna mo¬ 

gą być gęstą drócianą kratą powleczone, aby 

ptakom i robactwom przychodu zabronić. 

Półki do kładzenia serów, naylepiey gdy 

będą z ram płótnem obitych zrobione. 

P. Jaki użytek z wołów l * 
O. W części II. wyliczyliśmy pożytki 

z wołów w względzie gospodarskim, teraz 

mówić będziemy o użytkowaniu z nich na 

pokarm ludzki. Mięso bydlęce iest nayprzy- 

zwoitszym zdrowiu ludzkiemu pokarmem. 

Naylepsze iest mięso od bydlęcia pięciole¬ 

tniego , które nim na rzeź póydzie, u kar¬ 

mione wprzód być powinno. Używa się mię¬ 

so wołowe, świeże, solone, lub wędzone. 

P. Jak przechowasz świeże mięso wołowe i 

O. Mięso świeże w lecie nie długo da 

się przechować, za kilka dni psuie się : nay¬ 

lepiey przechowuie się w lodowni) lub też 

wchłodney piwnicy, lub w studni nad wo- 

1 
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dą: chcąc zaś go na czas dłuższy przecho¬ 
wać, zagrzebuie się mięso w otręby, lub w 

mąkę, i w piwnicy prze chowu i e. W zimie 
* podczas mrozów , długo świeże utrzymać 

można mięso. 
P.. Jak nasolisz mięso ? 

O. Solone mięso długo utrzymać się 
może, i to nazywa się pekelfleyszem, robi 
się zaś tym sposobem: fasadębowa, wielka 
podług wielości mięsa,, wyparzy się we¬ 
wnątrz winem i wodą , i wytrze solą i sale¬ 

trą ; potym piękne, tłuste wolowe mięso, 
które żadnych kości nie ma, i nie od sz^i, bie¬ 
rze się, i w sztuki podług upodobaney wielko¬ 
ści rąbie się, i każda solą natarta, tym kształ¬ 
tem porządnie obok i iedna nad drugą ukła¬ 
da się, iż naywiększe i naylepsze kawałki 
na spodzie , te zaś które kości jeszcze mieć 
mogą, i wkrótce spotrzebować się muszą , 

na wierzchu leżeć będą. Do iednego cetna- 

ra mięsa, y funtów soli, i dwa łóty saletry 
rachuie się. W beczce oddziela się od mię¬ 
sa polewka, która mięso w nasoleniu utrzy- 

inuie, przeto zlewaną być nie powinna. 
Drugi sposób. Naczynie i mięso powyż¬ 

szym sposobem solą i saletry przygotowa¬ 
wszy, kładzie się na spód iałowiec, liście 
bobkowe , i w krążki pokrajane bóraki; na 
tych warsztwa solonego mięsa, na to znowu 

pomienione przyprawy , poczym dałey war- 
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sztwa mięsa, i tak coraz na przemiany po* 

stępuje sję ^ pokąd beczka nie napełni się , i 

przyprawy nie zakończy. Nad wczas beczka 

j) zaszpuntuie się, iako też dna żywicą na 

wszystkich stronach zaleją, ażeby polewka 

wyciec nie mogła. 2 ) w chłodnym mieyscu 

się ustawia i 3 ) codzieii przew raca 5 za wsze 

spód na wierzch , i wierzch na spód odmie- 

niaiąc. Tego należy starannie przestrzegać ; 

bo gdy nasolone mięso, na którym bądź 

mieyscu oschnie , tam osiada saletra, i psu¬ 

je mięso. Zamiast zaszpuntowania beczki , 

przykryć ią można drewnianą nakrywą, i 
przywalić kamieniami, aby się mięso mocno 

do kupy ścisnęło. 

P. Jak uwędzisz mięso ? 

O. Póki mięso ciepłe ieszcze, nasoli się 

w płaskich naczyniach, i natrze tłuczoną 

Ąolendrą, i jagodami iałowcowemi. Fonie- 

.jakim czasie powiesi się wr dymie, nie zo- 

stawuiąc w nim aż stwardnieje, lecz tylko 

uschnie. Dębowe drzewo dobre, a jałowco¬ 

we ieszcze lepsze do wędzenia. Dobrzy 

gospodarze do wędzenia mięsa robią na gó¬ 

rze przy kominie komórki zamykane, dc 

których za otworzeniem blachy, a zamknię¬ 

ciem luftu kominowego dym wchod2i3przey- 

mnie wędżemki, i górą nazad do luftu od¬ 

chodzi. 
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Ekonomiczny* 5 5<J 

* Jak uwędzisz ozory. ? . 

<2„v Świeże ozory iak naytepiey rozcią¬ 
gną się** potrą "należycie solą* i szorstką 
stroną m dno obróciwszy* położą się w pła¬ 
skim naczyniu. Gdy tak w soli przez noc 

tpcstoią* nazajutrz octem zakropią się* i 
zeowu w tymże swalni sosie na chłodnym 
mieyscu* 4 dni zostawią się. Po których 
w inne naczynie przełożą się* czerwonemi 
barakami w talerzyki pokraianemi o-kryią * 
nasypie się soli* i, aaleie jedną część wina* 
dwie wody * dwie octu* i owego pierwszego 
sok u * niech tym.okryte* i kamieniem przy- 

cisYiione* trzy tygodnie postoią* potym uwę- 

dz*t się. . 
P. Sierć i skóra bydlęca, do czego służą ? 

O. Sierć do wyściełania krzeseł,, matę- 
racó w* i innych’ tzzczy iest przydatna* skó¬ 
ra. na bóty* do roboty rymarskiej * i innych 
rzec zy wielce iest potrzebna. 

- Pv. Jaki użytek z łoiu f i iak przygotu~ 

jesz go j 

O. Z tłustośei wołowey czyli łoiu* ro¬ 
bią świece* mydło* i do innych potrzeb u- 
żywaią. Lóy wybrany pokraie się drobno* 

rwysmaży ostrożnie * i zleie w inne naczynie 

nieznacznie wodą ' odwilżone : gdy skrze¬ 

pnie się *, iest zdolne do wszelkiego użycia. 
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ARTYKUŁ II. 
/ ^ 

O użytkowaniu z owiec, kóz i świń. 

- 11—t-J— 

• / 

Pytanie. Jakie pożytki owce i kozy przynoszą f 

Odpowiedź. W części II. opisane są po¬ 

żytki 2 owiec i kóz, tu dołożę tylko sposób 

robienia sera owczego. Robią go tak iak 

z krowiego słodkiego, kładąc w gliniane 

dziurkowate tworzydełka, a w sam środek 

położywszy grudkę soli. 

Pi Jak użytkować ze świń będziesz ? 
^ O. Mi ęso, sadło 5 słonina, i inne wy¬ 

nalazki, iako szynki, kiełbasy, kiszki, sal¬ 

cesony, i tym podobnie, oraz szczecina, na 

pożytek ludzki jdzie. 

P. Jak się chodzi około mięsa wieprzowego ? 
O, Mięso wieprzowe nad wszystkie in- 

> ne’ nayprędzey psinę się i dla tego wcześnie 

nasolone, lub uwędzone być musi, w czym 

t2k postąpić należy, iak 2 wołowym mię¬ 

sem. Ozory wieprzowe podobnież, iak wo¬ 

łowe owędzaią się. 

P. Jak zrobisz słoninę f 

O♦ Z ukarmionego dobrze wieprza, za 

skórą wszędzie tłustość grubo osiada, którą 

się odbiera, razem ze skórą, i ta słoniną na¬ 

zywa się. Odebrawszy słoninę, natrze się 

i% mocno ciepłą sol5, i w długim naczyniu 





Ekonomiczny, 361 
~\ • - 

jedna na drugiey na płask położy: gdy tak 

w sosie tydzień poleży^ wybierze się z na¬ 

czynia, natrze znowu dobrze sol?, i w inne 

naczynie opaczń? stron? przełoży się. To 
powtarza się poty, aż słonin^ przezroczy¬ 

stości nabierać zacznie , wtedy się wybierze, 

2bytnia sól patykami należycie wybiie, po¬ 

rozpina i przewędzi: pamiętaiąc na to, że 

po wieprzach buczyn? lub brach? karmio¬ 

nych , słonina w długim dymie umpieysza 

się } ślizieie. \ . * ' ; ! 

, / P. / Co iest sadło , ' i iak robi się ? 

\ O/ Tłu stość z wnętrzności zebrana 5 i 

w siatkę , czepek, w podobieństwie Holen¬ 

derskiego sera zwiia się. Pospolicie nasó- 

lony tak przechowuie się^ lepiey przecięż 

gdy się 2araz przesmaży na smalec, około 

którego postępuje się tak, iak z masłem'prze¬ 

tapiane go, co wyżey Wyrażono. 

P. Co powiesz o szi/nkach ? 

O. Szynki s? owe uda wieprzowe przy¬ 

prawione i uWędzone. Szynki Westfalskie 

s? naysławnieysze i tak robi? się* Świeża 

bez nasolenia ze dwa dni poleży, potym dla 

kruchości po mięsney stronie należycie wy¬ 

biie y a nasoliwszy dobrze sol? i nieco sale¬ 

try, poleży tak w swoim sosie w naczyniu 4 

tygodnie, po których wyimuie się i położy 

wprassę, aby sos soli wyciekł. Co gdy się 

stanie , powtórzy się nasolenie/ lecz tylko 
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jpo mięsney stronie, a gdy taje dwa dni wło¬ 

sie poleży, uwędzi się dymem, nayiepiey 

dębowym. Gótuiąc zaś szynkę do zażycia, 

naywdęcey na tym zależy, aby gdy się przy¬ 

zwoicie ugotuje, nie odstawiać z wod^ od o- 

gnia, aż ochłodnie , ale z śród wrzącey wo¬ 

dy nagle dobyć, i sarnę szynkę ostudzić* 

P. Jak przechowasz świeżo szynki ? 

O. Świeże szynki bez wędzenia zacho¬ 

wać się mogą długo tym sposobem: przez ty¬ 

dzień poleżą w soli: dobywszy potym, lip- 

kość słona z nich nożem eskrobiesię, i kil- 

Jca razy w wrzącey wodzie umaczają się: od 

czego nieco pokurczą się, i powieszą na 

mieyscu* gdzie wiatr wolnie przewiewać 

może* 

P* Jak zrobisz kiełbasy. ? 

O* Kiszki pięknie ochędożone napeł- 

niaią się różnemi wynalazkami dla zażycia 

ludzkiego, węższe obracają się na kiełbasy, 

a grubsze na kiszki. Kiełbasy są pospolite, 

Włoskie, Francuzkie i Bonohskie. 

P. Jaksie robią kiełbasy pospolite^ 

O, Bierze się wieprzowe mięso jak nay- 

drobniey posiekane, i mięszn sie z słonin? 

w drobne kostki pokrajaną y przydaje się \v 

pół przetłuczonego pieprzu, drobno utłu¬ 

czonych skórek cytrynowych, i nieco wina; 

tym kiełbasy dobrze napełniają się, końce 

kk ^awiezuią, i powieszą się albo przy pie- 





cu dla osuszenia, albo w dymie dla uwę-;, 
dzenia. • 

, P. Jak zrobisz kiełbasy Włoskie? 

O« Do Włoskich bierze się mięso cie*, 
Jęce i prosięce przez połowę , i sieka się 

bardzo drobno : przydaie się sadła wieprza* . 

wego, nieco soli^ pieprzu, gwoździków., 

muszkatołowego kwiatu, cytrynowych skó* 

rek", i tym napełniaią się kiszki baranie. 

P. Jak zrobisz kiełbasy JBrancuzkie ? 

O. Wziąść wieprzowych polędwic, po- 

Jkralać drobno z sadłem w rawney z mięsem 

części, dla ich delikatności żołądki cd ka¬ 

płonów, kur, cielęciny, szalotu trochę, ra-\ 

zern to wszystko usiekac, przyłożyć do 'te- 

go pieprzu, i pachnących ziół ieźli podoba ' 

się, trochę Angielskiego korzenia, i nadziei 

wać tym kiełbasy. 

P. Jak zrobisz kiełbasy Ronońskie ? 

O. Wziąść mięsa wieprzowego chude- 

go i tłustego, usiekać, a na wagę zy funtów 

W2ją$ć funt soli, 4 uncye pieprzu całkowi¬ 

tego, kwartę wina, i kwartę krwi wicprzo- 

wey, rozetrzeć to wszystko, i nadziewać 

kiełbasy, które żeby nie pękły, trzeba ser* 

watką obłożyć , zawiązawszy ususzyć na po¬ 

wietrzu, lub w dymie. Jak będą suche obe¬ 

trzeć ie, i posmarować oliwą, żeby się nie 

psuły , a konserwować w polewanym dobrze 

naczyniu,! ■ 
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P. Jak zrobisz kiszki ? 

O. Kiszki wielorakie są, zwyczayne ka. 

szą tłusty nadziewają, inne zaś są mozgc- 1 

we, wątrobne i krwawe. 

P. Jak zrobisz kiszki mózgowe ? 

O* Mózg z głowy wybrany i z żyłek 

oczyszczony posiekawszy , przydaie się nie¬ 

co soli , muszkatowego kwiatu, imbieru, 

pieprzu 5 i szafranu 5 drobnych rodzenkdw i 

wielkich, z ziarn oczyszczonych: gdy tym 

kiszki napełnia się i zawiążą, odgotuią się 

nieco, a potyrn do zażycia przysposobią. 

P. Jak zrobisz kiszki wątrobnel 

O. Wątroba, serce i płuca odgotowane j 

i posiekane ze słoniną, przydawszy soli, I 

imbieru i pieprzu, oraz gwoździków, wło- | 

żą się w kiszki i odgotuią. 
P. Jak zrobisz kiszki krwawe? i 

O. Krew zebrana rozbiie się należycie, 

przydadzą się słonina, serce, śledziona i 

wątroba, odgotowane i w kosteczki pokraia* 

ne, oraz nieco imbieru , pieprzu , soli , gwo¬ 

ździków i maieranu,a przydawszy do mier- 

ney rzadkości wody, tym się kiszki, wy¬ 

brawszy grube, nie zupełnie ponalewaią: 

gdy się koiice zawiążą, poruszą się w tę 1 

owę stronę j aby wewnątrz wszystko dobrze 

pomięszaio się : do odgotowania , tu i owdzie 

szpikulcem pokolą się, inaczey popękałyby. $ 
it 
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V P« Jak zrobisz salcesony? ; % 
* * O. Głowa j nogi odgotuią się miękko:, - 

2bierze się potym z nich skóra z mierny tłu- 

sto£ci§ i w kostki pokraiey przyda się nieco 

soli 5 gwoździków, fiałkowego korzenia, i 

maieranu : to wszystko gomięszawszy , wło¬ 

ży się w wieprzowy pęcherz , naleie się 

krwi 3 zawiąże, należycie przemięsza, i do¬ 

brze odgotuie. > Odgotowawszy, kładzie się 

w mierny prassę, i potym surowo zażywa 

się 3 krai$c w listeczki,* i 
I . * * ■ . • 

1 * /. ' : * V ’ "\ 1 1 i . ^ 

» ' A R T Y K U Ł III. 

O użytkowaniu z drobiu. 

\ **** •'*; ‘ • , . * ,/y % . 

Pytanie. Jak użytkować można z drobiu? 

Odpowiedź. Rozmaite użytki z drobiu 

wymieniliśmy,w części II. Rozdziale II. y 
teraz niektóre ńamieniemy, iako to przy¬ 

prawę rozmaicie gęsi. 
Jak przyprawisz gęś} aby i przez rok 

chować się mogła bez zepsucia? 

O. Oskubawszy gęś i resztę z niey pió¬ 
rek ogniem osmaliwszy, wyimą się z niey 
wnętrzności, i wszelka wewnętrzna tłustość: 

krew gdziekolwiek wewnątrz znayduiąca 
sięy7wytrze się suęh$ chusty Potym naso- 
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li się mięso 5 i zostawi do sześciu godzin: 
gdy sól przeymie, wrzuci się w smalec , choć¬ 

by z wieprzowym zmięszany i w nim za- 

gotuie. Gdy wyięte potym oćhłodnie i o- 

kapie, p.akuie się w faski, przesypując nie¬ 

co ziarnami pieprzu, liściami bobkowcmi, 

tłuczonemi gwoździkami , i muszkatowy gał¬ 

ką: zakrywszy chowa się na mieyscu, gdzie- 

by wolne powietrze przechodzić mogło. 

P. Jak uwędzisz geł ? 

O. Wyprawiwszy gęsi nasolą się, i w 

soli poleżą przez dni kilka: zaszyią się po- 

tym w płótno, i wędzą w dymie do upodo¬ 

bania. 

P. Jak sic robią pół^gąski ? 

<2> Ukarmionn gęś podzieli się wzdłuż 

na dwie części : części te iedna na drugą 

pokładą się w iakie naczynie przesypując 

solą* nieco saletrą, tłuczonemi jagodami ia- 

łowcowemi, pieprzem. Angielskim korze¬ 

niem, i rozmarynem: położy się iaki cię¬ 

żar, i tak w sosie przez tydzień pojeży. 

Wyiąwszy potym obszyją się w płótno, ka¬ 

żda część oscbno, albo tylko w papier za¬ 

winą, i wędzą podług upodobania. Tako¬ 

we pół-ggski są bardzo smaczne, i surowo 

jeść ie można, bez żadney przyprąwy» 
/ 
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Vtart ie. Jak odłączysz miód od wosku, ? ‘ 

Odpowiedź. Kto chce miód' długo cho- 

wad 5powinien rdzę i zalązki robaków, ieie- 

ii są 5 powyrzynać, i na stronę; odiąęzyć. 

Miód zaś odłącza się tym sposobem: grzeie 

go się ze wszystkim w naczyniu, i .potyni 

r w worku przez prassę wytłacza: co ostro¬ 

żnie czynić należy , gdyż, od mocnego grza¬ 

nia pospolicie brunatnieie ,/i czaseniiZ 

skiem razem z pod prassy wychodzi. r 

1 Następuiący sposób będzie dogodniej¬ 

szy: gliniane naczynie nakształt donicy ka¬ 

zać wypalić, które ma być wielkie stoso* 

wnie do wielości miodu, i tak wysokie ialc 

iest szerokie. Drugie niech będzie podo¬ 

bne pierwszemu, z tą tylko różnicą, aby dno 

iego gęsto i drobno podziurkowane, wcho¬ 

dziło pierwsze , przynaymniey na cal da¬ 

leko: wierzch zakryie się pokrywą miedzia¬ 

ną. Porozdzierawszy zasklepienia plastrów, 

ułoży się ie warsztwami w wyższym naczy- 

. niu , a na pokrywę nakładzie się rozżarzo¬ 

nych węgli .* plastry czadami poruszyć trze- 
r / Vl.' 

I 
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ba 5 a tak przedni miód w dobie naczynie 

spływać będzie 3 z którego pianę zbierać i 

do podleyszego miodu odkładać trzeba. 

Niech się nikt nie obawia, że się tym spo¬ 

sobem, wiele miodu przy włosku zostanie: 

pozostaje bowiem woszczyzny3 nim się na 

wosk wyprasują, wypłóczą się pierw*ey na¬ 
leżycie w stosowney ilości wod}', a przy- 

dawszy do tey wody nieco podleyszego mio¬ 

du , ugotuie się miód do picia 3 przynaymniey 

na rozchód pospol ity : do czego zażyć mo¬ 

żna i owey jeszcze wszystkiey wody 3 któ¬ 

rą się jakiekolwiek naczynia po miodzie po- 

przednieyszych miodu plastrów3 na- 

przykład lipowych, na potrzeby domowe 

inożnaby wprawdzie tym sposobem patokę 

wyprowadzić; tak się przecięż uczyni leszcze 

doskonaley. Położyć plastry na sicie 3 pod¬ 

stawić misę 3 nakryć i postawić na słońcu 

lub gdzie w ciepłym mieyscu. Gdy ocie¬ 

knie z misy3 wylać patokę w szklanne sło- 

ie3 a resztę z sita wyłożyć do naczynia wy- 

żey opisanego. 

P. Kupuiąc miód iak doświadczysz czy iest 

dobry f '; 

O, Częstokroć fałszuią miód mięszniąc 

do niego mąki, lub grochu tłuczonego, te^ 

go dos'wriadczyć można następującym sposo¬ 

bem : zagotować tego miodu iaką część: ie~ 

żeli 
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żeli potym mety lakowe £toi§ ąą yfiefzchp, 
lub upadaią na dół, pewnie iest/fałszowany. 

P. Ja A; zrobisz trunek z miodu do picia ? 

(?. Wziąść iednę/ćzęścf iriiodu,pralnego 

i zmięszać z ośniio częściami ezystey wody 

studzienney ; gotow,ać przy wolnym Ogniu, 

i pianę pilno zbierać, aż się pocznie stawać i 

nayczyścieyszyrm 7 Jeżeli miód ma się dłu« 

go konserwować, potrzeba go długo gotować* 

aż lipkim być pocznie* Gdy ochłod nie* zlać. 

go w beczki* nie dopełniai§c na dwa* lub 

trzy palce, aby się; mógł? roicf. Kto go chce 

, mieć mocnieyszym, >1 przyiemnieyszym * 

może.zawiesić w beczkach w woreczku 2a* 

szyte korzenie: cynamon , muszkatowy kwiat 

i orzechy , gwoździki, imbier, kardamon* 

galgan i tyra podobnie , nieco .szafranu dla 

koloru, i tak da się roić miortóWil Potym 

zaszpuntować, a po dcwartale czasu nayle* 

pszy lęst lio, zażycia* ^ 

J?. Jak zrobisz tuiśniak liib matinik ? 

O, Z iagód wiśniowych lub malinowych 

źrobjwśzy. es.sehcyą, tę mię sza się do miodu 

pitego, podług upodobania; a tak-zrobi się 

przedni wiśniak, lub malinik* 

P. Jak zrobisz 'pierniki z miodu? 

O. Norymberskie pierniki tak robią fcię: 

Wziąść miodm funt.!* syropu cukrowego un* 

cyi trży 5 gotować 10 razem aż się zarumie¬ 

ni. Fokraiać drobno skóreczek cytryno- 

■i V H 
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wych i utłuc kardomonu, kwiatu muszkato¬ 

wego po iedney kwintli , pieprzu pół kwin- 

11e. Pomięszać to wszystko z mąką na pdł 

źytną Tpszenną: zrobić ciasto i piec wol¬ 

nym ogniem , a będą pierniki upodobane. 

P. fak usposobisz wosk, aby. byt zdolny do 

przedatiia , lub zażycia ? 

O, Gdy się miód oddzieli od wosku, 

woszczyny i plastry, w których miodu nic 

niebyło, włożą się wkocieł, i naleie się 

nieco wody, aby się wosk nie przypalił. 

Gotuie się dopóty, aż się wszystek wosk 

rozpuści, wtedy leie się w worek i gorąco 

w prasie wTyciśnie w inkowe podstawione i 

pierwey namaczane naczynie. To powta¬ 

rza się dopóty, aż się żadnego wosku w o- 

trębach nie postrzeże. 

Prassa ku naczyniu ma stać nieco po¬ 

chyło, co ułatwia ściekanie prasowanego 

wosku. W pośrodku naczynia zawiesi się 

drewdenko na sznurku: a tak ostygły wosk 

wzięty za sznurek, łatwiey prze niesiony, 

zawieszony i ważony być może. Raz prze¬ 

puszczony w'osk przeprasuie się powtórnie 

przez gęścieyszy worek, w wodzie go zno¬ 

wu rozpuściwszy; im to częściey uczyni się, 

tym bardziey męty na dnie osiądą, a wo-k 

czyscieyszym stanie się. Męty oddzielą się 

i zażyją lub spieniężą do podleyszych robót: 

same nawet otręby po wosku, spieniężyć 
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można. Wosk na świece i inne potrzeby ble- 

chuie się. - f 

P, Jak przygotuiesz wosk,do blechuf 

_ O. Wosk im częściey przepuści się na 

wolnym ogniu i t opadających fusów zbie¬ 

rze , i u bo go uby wra , rym przednieyszym 

przecięż wyidzie 2 blechu. Kiedykolwiek 

się rozpuszcza , dopilnować trzeba ^aby nie 

wrzał; nietylko dla tego* że ztąd krusze¬ 

je , ale że i zaiąć się może i w tym razie nie* 

bespiecznieyszym ieszcze iest od łoiu.>- 

Do samego blechowania sposobiąc wosk, 

wmurtiie się kocioł pobielany, u spodu węż¬ 

szy i a k u wierżchu, tym sposobem*. aby pło¬ 

mień ognia pod nim nie mógł sięgać do ko¬ 

tła. W ten naleie się brachy czystey* Jub 

jakiego kwasu czystego, naprzykład i do 6 
kamieni wTosku , garćy 3 lub 4* Gdy sie 

bracha zagotuie, wosk po części tylko kła* 

dzie się, 1 w miarę rozpuszczania, co raz 

więcey dokłada gó się. Ogień zaś ma być 

Zawsze mierny i wolny. Dopóki rozpuszcza 

się , mięs za się często drewnianym wioseł- 

kiem *1 lecz gdy się rozpuści* iuź sie mięszać ■ 
nie będzie, ale się tylko męty zwierżchnie 

durszlakiem zbierają. Gdy iuż męty wy¬ 

pływać przestaną , a pianka czysta , drobna* 

po brzegach pokaże się, kroplami tylko w pu¬ 

ści się, oleum vitrioli, wT ley proporcyi; na¬ 

przykład do 8 kamieni wosku* oleyku tego 

' 24 M 
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trzy pospolite naparstki. Ostrożność ta Iest 

'bardzo potrzebna,' gdyż inaczey wszystek 

wosk wniwecz obrócić może. 

Po wpuszczeniu oleyku, który nieiaki 

łoskot uczyni, kocioł ńakryie się dobrze, 

ogień pod nim umnieyszy i tak zostawi się 

około siedmiu godzin. Po tipłynionym' tym 

czasie, obmyśli się sposób wybierania czy¬ 

stego wosku , bez naruszenia opadłych fu- 

sów i przerabiania go na mierney cienkości 

listki y wiórki, albo paski, dla łatwieyszego 

blechowania. Jeżeli bowiem te czystki bę¬ 

dą przy grube, trudniey się bielą ; leżeli przy 

cienkie, bardzo się kruszą i prędko na słoń¬ 

cu topnieć mogą. 

Jedni maczaią płaskie /naczynia nay- 

przód w wodzie, potym w wosku i przylepie 

oddzieraią listki. Drudzy przez naczynie 

blaszane z rogatym dnem w rząd dziurkowa¬ 

nym, biorąc łyżką wosk przelewają na wa¬ 

lec drewniany , obracany wkorycie do czwar- 

tey części wodą napełnionym, i czyniące 

się niby wstęgi zbieraią. Inni maią rurkę 

w kotle i tą wosk w^ypuszczaią : są i inne 
ieszcze sposoby. 

P. Jak samo blechowanic wosku uskute¬ 

cznisz ? 

O. Dla tak przygotowanego wosku obie¬ 

rze się mieysce na twardym gruncie, gdzie- 

by kurzawa szkodzić nie mogła: wTbiią się 



' 



Ekonom r c z n y. 373 
., ^ » 

kołki , rozepnie się na nich płótno nakształt 

stołu, strzegąc się aby w pośrodku nic by* 

io dołkowatości. ^ Na tym płótnie rozpostrze 

się wosk nic grubo, nakształt wiórków stor 

Jarskich i nakryte siecią,,aby go wiatr nie 

rozniósł, Tak^ się zostawi i w dzień i w 

nocy, na rosie, słońcu i słotach: przewra¬ 

cając i w potrzebie polewając , aż się zupeł- 

nie i do upodobania wybielić :Do tey robo* 

ty może być wprawdzie każdy czas latem 

sposobny, naylepszy; przećięż iest miesiąc 

Czerwiec. 

P. Z pozostąłych i zebranych mętów w0- 
skowych^ iaki użytek mień można? 

Zebrane męty 2 wierzchu i fusy na 

dnie, osobno się znowu w kwasie przepu¬ 

szczą, a przydawszy odrobinę-oleum nitrioli 9 

czyscieysze zbierze się z wierzchu; będzie 

to prawda wosk dzikiego koloru, zdatny 

przccięż. Powtórne zaś fusy, zdać się mo¬ 

gą siodiar2om , krawcom i innym. 
i '.\ ' • ■ V ' 
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O robieniu świec ,i mydła. 
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y tanie. I Jak się robią świece ? 

Odpowiedź. Świece robią z wosku i ło- 

iu , woskowe wiele zatrudnienia wymagają , 
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łoiowe zaś każda gospodyni zrobić w domu 

może. Do tego potrzebny iest idy i knoty 

lniane, lub bawełniane. Świece łoiowe 

dwoiakie, maczane i rurkowe, 

P. Jak się robią knoty. ? 

O. Nici na knoty nie powinny być ani 

bardzo wolno , ani nadto tęgo przędzone, 

nie mieć w sobie żadnych węzłów, ani nie¬ 

czystości, a grubość ich powinna być pro- 

porcyonalng , do grubości świec, pospolicie 

d, fr, io, a naywięcey 11 nici bierze się na 

knot. Dobrze iest woskiem nacierać kno¬ 

ty, przez co iaśniey palę się i nie pryskaj, 

lub maczać ie w spirytusie kamforowym , a 

potym znowu suszyć. Knoty lniane dłużcy,, 

bawełniane zaś iaśniey pal;2 się. 

P. Jak się robią świece maczane 7 

O. Łoy do świec maczanych naylepiey 

gdy iest złożony z połowy nieco więcey 

baraniego, a drugiey wołowego. -Łdy tak 

pomięszany topić się powinien dolawszy wo- 

dy , aby nie przypalił się, lub trochę hału- 

nu i soli, przez co czyścieyszy i bielszy 

będzie. Rozpuszczony łdy wlewa się w na¬ 

czynia w podobieństwie korytek wysokich 

przygotowane, lub w jakiekolwiek, byie głę¬ 

bokie, w które nalawszy w’ody na spod go- 

r§cey, a na wierzch łoin, i maczając w tym* 

że knoty przygotowane, aby też nie dosta¬ 

wały wody. Ażeby łdy nie stygł, często 
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gorącego łoiu dolewać trzeba, & Iepiey iest 
gdyby naczynie złoiem na węglach lubcie-1 

płym popiele ustawione być mogło. Knoty 

do maczania zatykają się na laseczki, i za¬ 

nurzają się po samą laseczkę w łoiu , potym 

raptownie wyirnuią, i na drążkach przygo-.. 

towanych kładą , drugie znowu biorą , i tak 

porządkiem, wiele iest knotów na lase¬ 

czkach , iedne po drugich maęzaią się. Gdy 
tak maczane świece nabieraią dostateczney 

już grubości, na końcach ich porobią się z 

ściekającego i kapiącego łoiu , nieiakie roż¬ 

ki , które poodrzynać, i ieszcze po kilka 

razy świece w toin zariurzyć,aby końce zo- 

lcrągliły się* Tym sposobem zrobione świe¬ 

ce, pakuią się w skrzynię słomą u spodu wy¬ 

słaną, przez co lepiey konserwują się, niż 

gdyby wisiały. 

P. Jak zrobisz rurkowe , czyli lane świece? 

O. Do robienia rurkowych świec , uży-. 

waią form y naywięcey blaszanych, cyno¬ 

wych, i szklannych. Te formy maią ugory' 

brzeg z haczykiem , który leżeli się obraca, 

aż do spodku brzega dostaie,. u spodku zaś 

iest taż forma dziurką- opatrzona. Jeżeli 

tedy knot przez lakowe formy przeciągnio- 

ny w górze na haczyku, u dołu zaś wdziu- 

reczce znayduiącey się umocniony iesttak 

się z niemi postępuje : formy zasadzają się 

w dziury okrągłego stołu, albo W deszczki, 

, / 
* t . , • 
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potym blaszanym kubkiem rozpuszczony łdy 

wlewa się w nie, a gdy zastygnie, wy inni* 

ją się z form świece i inne nalewają. Ani 

nadto gorącego, ani nadto zimnego łoiu lać 

nie trzeba , lecz średnio ochłodzonego, to 

iest wtenczas, gdy na wierzchu w naczy¬ 

niu obrączka biała , skrzepła na około brze¬ 

gu pokazywać się (zacznie. Strzedź się tak-* 

że trzeba, aby często łóy -nie przetapiać, 

przez co białość swoią utrącą. 

P. Jak zrobisz mydło ? 

O, Mydła są różne gatunki, piękne ro¬ 

bią się z potażu i łoiu, ordynaryinfc z po¬ 

piołu i łoiu: opiszemy nayprościeyszy spo¬ 

sób robienia mydła z popiołu: a to iak na¬ 

stępuje : 

1. ) Popiołu 1 w apna przesiać przez si¬ 

to tyle, ile się wymiarkuic na potrzebną 

mydła robotę. 

2. ) Popiołu części 4, piąta wapna ma 

wchodzić, n.p. popiołu garcy 4 j wapna 1, im 

lepszy, tym lepiey. 

3. ) Ile popiołu i wapna razem, tyle 

wody nalać, n,p. popiołu z wapnem garcy 

5 , wody samey 5, niech to moknie przez 

dni 3, aby ług był tcgi. 

4O Zrobiwszy ług tęgi, klarowny zle¬ 

wa się wr naczynie, a popioł precz wyrzu¬ 
ca s;e. 

5.) Ług taje zrobiony wlewa się w’ ko- 
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, cioł j ( do dużey roboty , ługu zrobislę zna¬ 

czna ilość) przydając'do dwóch garcy ługu* 

jeden funt łoiu bydlęcego, n.'p. ieżeli łu« 

' gu garcy 'xio y łoiu funtów y,łóy n>* byc 
Jcraiany. To uczyniwszy gotować:" Kocioł ... * 
nalewa się do trzech części, gdy się gotuiąc ' 

burzy , dolewać ługiem zimnym, w zapasie 
imanym ; burzenie to opadnie. 

6. ) Jak zacznie w gotowaniu gęstwieć, 
brać w palce~, i.uw^żsć, czy ma mydła my- 
dlastość, ęzy ma zapach? ciągnie się ono 
W tenczas za łyżką mięszaiącą ; być powin- ■ 
ńo‘ nakształr żuru; wtenczas odstawia się, 
aby wystygło, j gęstym stało dę* _ ; 

7, ) Po wystygnieniu wykłada się na 
stół, rznie się na sztuki nicią i suszy się 

W izbie wolnie ęiepłey, potym coraz cię* 
pleyszey* 

§.) Co się ściąga do dolewania ; tak do* 

lewać, aby taż miara była w kotle, iaka 

na początku. Przy dobrym ogniu ugotuie 
się za dwie godzin. Mydło takie t|o uży- 

cia gospodarskiego dosyć przydatne. 
V \ ' 
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Ksiąg nayuiy tecznieyszych gospodarskich 

Polskich. 

D zieła Kluka , iako: Historya naturalna 3 

zwierząt, ptaków, ryb, robactwa,owadów &c: 

z figurami. Tou>ów 4. 

O roślinach tomów 3. z figurami. 

f Dykcyonarz roślinny, w którym podług 

;•/ układu Linneusza opisane są rośliny kraio- 

we i cudzoziemskie. Tomów 2. 

' ' Wszystkiego Tomów 10, dwa są jeszcze 

o rzeczach kopalnych. Całe to dzieło słu¬ 

sznie na czele ksiąg ekonomicznych Polskich 

/ znaydować się zawsze będzie, albowiem iest 

( 1 naydokładnieysze, i wszystkie części gospo¬ 

darstwa obeymniące. j^lówd o wszystkim , 

i dla dpkładnieyszey wiadomości odsyła do 

naylepszych ksiąg zagranicznych, / 

Gospodarstwa prawdami i doświadcze¬ 

niem rzeczy wdstyrn stwierdzone, a do uży¬ 

cia krajowego stosowane. Tomów 2. Traktu¬ 

je dokładnie o gospodarstwie roślinnym i 

zwierzęcym. 

D ziennik ekonomiczny Zamoyski nu- 

’ merów' 18 z figurami. Traktuie o rolnictwie^ 

l i o różnych wiadomościach gospodarskich, 

/ 
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■; technologicznych, mechanicznych i budo¬ 

wniczych. 7 V 
- Wybór wiadomości gospodarskich ,czę- 

sci 9. przez Switkowskiego z figurami. Dzieło 

dobre i rzadkie, zawiera w sobie' naywięcey 

o pomnożeniu paszy dla bydła, o rolnictwie 

przemiennym, o utrzymy waniu krów, o o- 

szczędzeniu drew w izbach , kuchniach, bro- 

-warach i t. p. 

Wybór wiadomości gospodarskich in4to 

z figurami, ściąga-się do samego rolnictwa, 

Tom 1. a miało być więcey. 

Rolnictwo i ogrodnictwo naynowszemi 

przykładami J wzorami, i planami ekonomiki 

objaśnione i potwierdzone, napisane przez 

Dziekońskiego 9 nauczyciela rolnictwa i o- 

grodnictwa, 2 dodatkiem gospodyniom słu¬ 

żących wiadomości. 

‘ O płodozmianach, czyli nauka ustanó- 

wienia koieyno porządku w zbiorze ziemio¬ 

płodów , dzieło Francuzkie na ięzyk Polski 

przełożone, i notami objaśnione; prze<z A- 

lexandrą Potockiego, członka towarzystwa 

przyiacioł n3uk Warszawskiego. 

Ustawy powszechne dla rządców dóbr 

Xiężny Jabłonowskiej , Tomów &. z rozmai- 

lemi formami regestrów. Dzieło to lubo sto¬ 

sownie do innego czasu napisane, przysto¬ 

sować iednak z niego pożytecznie można, 

i 2ain£ormować się w niektórych rzeczach. 

/ 
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Apteka końska z figurami. Tomowi. 

Hierneui wiadomość ciekawa o skutkach 

i mocy zbóż wszelakich, jarzyn* i ziół ró¬ 

żnych. To dziełko lubo dawno iuż napisa¬ 

ne* wiele iednak lekarstw' ma w sobie do- 

brych* i wiele z niego doświadczać można. 

Księga o zarazach bydła dla chłopów* 

z Niemieckiego F. Wolsteyna prze tłómaczona. 

Manualik zawieraiący sposób leczenia 

bydląt, wydany przez Plebana Bekkera. 

Uwagi nad zarazami bydła* z przyłą¬ 

czonym wraz wy łuszczeniem zdania* zabiia- 

niu bydła w zarazach zachwalonemu* przeci¬ 

wnego ) przez Wolstei/na. 

Uwagi nad chorobami* wsadami, i uszko¬ 

dzeniami wszelkiego gatunku drzew owo¬ 

cowych* i do budowli zdatnych* z sposo¬ 

bem ich leczenia* przez Wił: Forsyth, ogro¬ 

dnika Króla Angielskiego. 

Sztuka ogrodnicza, czyli o ogrodnictwie* 

zawierająca przepisy chodzenia przyzwoite¬ 

go około ogrodów kwiatowych* kuchennych 

i sadów* z przydatkiem niektórych cieka¬ 

wych i użytecznych wiadomości sekretnych. 

Dzieło pożyteczne. 

Porządek robót miesięcznych ogrodni¬ 

ka' na cały rok wypisany. 

, -Kucharka wieyska i mieyska* albo spo¬ 

sób gotowania różnych potraw mięsnych i 

postnych, tudzież robienia różnych ciast. 
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Biblioteka fizyko-ckononiiczna naucza¬ 

jąca i bawiąca z figurami. Nieco pożyte- ~ 

cznego z tego dzieła wyiąć da się. 

Doświadczenia W gospodarstwie , ręko¬ 
dziełach, w lekarstwach wicyskich &c: z u- 

stanowionych na to po niektórych kraiach 
społeczności akademickich, z rożnych auto¬ 
rów i manuskryptów zebrane* 2 Tomy. To 
dzieło zawiera w sobie wiele informacyi 
przydatnych.- / - 

Informacya praktyczna o paleniu wódek, 
,pędzeniu dobrych alembikowych gorzałek i 

likworów, z przyłączonerrii wraz sposobami 
robienia różnego gatunku przednich essen- 

cyi. Dzieło dobre, i każdy gorzelnik mieć 
ie powinien. 

Budowanie" wieyskię dziedzicom dóbr 
i possessorom, toż wszystkim^ jakążkolwTiek 
zwierzchność po wsiach i miasteczkach ma- < 
jącym, do uwragi i praktyki podane z figu¬ 

rami. Dzieło bardzo pożyteczne. 

Pszczelnik doskonały, czyli nauka z 

doświadczenia zebrana, chodzenia około 

pszczół 5 chcąc od nich laki tylko być może 
pożytek odbierać. 

. •< Traktak o pszczołach z Francuzkiśgo 
wytłómaczony. 

Robota około przędziwa, albo uprawa 

lnu* konopi, i innych roślin do przędzenia 

\ "N '< 

\ 
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zdatnych, tudzież^nauka o blechowaniu i 

maglowaniu płócien. 

Sposób robienia mydła, świec , octów, 

solenia i wędzenia mięsa, pieczenia chleba, 

warzenia piwa, i robienia krochmalu. 

Sposoby ciekawe w domu przygodne, od 

praktykujących różnych doświadczone. Nie- 

które są dobre, a inne doświadczać można. 

Lasteyriesa C. G. członka towarzystwa , 

rzecz o Hiszpańskich ow cach, co do ich przy¬ 

chówku, przechodzenia, strzyżenia i prze- 

daży wełny &c. przetłdmaczonc przez K< J* 

Hubbe z figurami. 

Sposób wygubienia kretów na łykach i 

ogrodach, z przydaniem o ich sposobie ży¬ 

cia, zwyczajach, i sposobie łapania z Fran¬ 

cuskiego, z figurami. 

Apteczka domowa, zawierająca zbiór 

lekarstw po wielkiey części prostych , któ¬ 

rych materyały łacno w domu znaydować się 

mogą, albo z apteki lub kramu wzięte, mo¬ 

gą być w domu sporządzone, dla wygody i 

poratowania zdrowia tych, którzy nie maiąc 

W bliskości aptek, i sposobności poradzenia 

się lekarzów, nictylko nędzne prowadzić 

życie, ale też przed czasem częstokroć umie¬ 

rać muszą. 

Rada dla pospólstwa i literatów, wzglę¬ 

dem zdrowia ich, przez Tytsota doktora. To¬ 

mów jo 
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!> /Rada dla macek względem zapobieżeń .> 

; nia chorobom różnym5( którym dzieci podle- > 
gać mogs , przóz Rosensteyna D. poSzwedz- 

ku napisana, i nowemi obserwacyamipowię¬ 
kszona. x 

Księgi tuyisć maiące z pod prassy. 1 
' * * ■ S * ,jk • < \ ^ ^ 

Zbiór rozmaitych nowych wiadomości 

. gospodarskich. Traktować będzie o chowa¬ 
niu bydła, rozmaitym przysposobieniu, p£- 

' szy, o łykach, o gospodarstwie przemiennym 
i tym podobnie. ; 

Rolnictwo przemienne Angielskie, z 
przyłączonym traktatem o owcach. 

O osuszeniu pól mokrych i moczarów* 
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